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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL Nº 031/2019  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 

REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 
 

Razão Social: 

CNPJ Nº: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: UF:  

Telefone/fax: 

Pessoa/contato: 

 

Recebemos, através da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Porto Firme/MG, nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local: _______________________, ______ de ___________________ de 2019. 

 

_______________________________ 

Assinatura  

Senhor Licitante, 

 Visando comunicação futura entre essa Prefeitura Municipal e esta 

empresa, solicitamos de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do 

edital e remeter ao Setor de Licitação para o seguinte Fax: (31) 3893-1456 ou 

pelo E-mail: licitacaoportofirme@yahoo.com.br. A não remessa do recibo 

exime o Setor de Licitação da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais.  

 Porto Firme/MG, _____ de ____________ de 2019.  

 

Admilso Antonio da Silva 

Pregoeiro 

PORTARIA Nº 002/2019  
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EDITAL Nº 031/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 035/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 

REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 

 

A Prefeitura Municipal de Porto Firme/MG, com sede na Avenida 18 de 

Agosto, nº 392, Bairro Centro, na cidade de Porto Firme/MG, inscrita no 

CNPJ sob o nº 18.567.354/0001-88, isenta de Inscrição Estadual, por 

intermédio de seu Pregoeiro o Sr. Admilso Antonio da Silva, designado pela 

Portaria nº 002/2019, torna público aos interessados a abertura do Processo 

Licitatório n.º 035/2019, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na modalidade 

Pregão Presencial tipo REGISTRO DE PREÇO nº 021/2019, visando futuras 

e eventuais aquisições de produtos e materiais odontológicos descritos e 

especificados no anexo I, objetivando o atendimento da demanda da 

Secretaria Municipal de Saúde. Os produtos e/ou materiais serão adquiridos 

de forma parcelada, de acordo com a necessidade do município. 

 

 O pregão terá como Equipe de Apoio, a Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Porto Firme, e será regido pela Lei Federal nº 

10.520, de 17/07/2002, pela Lei Federal no  8.666, de 21/06/93, pelas Leis 

Complementares nº 123, de 14/12/2006 e Lei nº 147/2014, pelo Decreto 

municipal nº 153/2017 e 154/2017 e subsidiariamente pelas demais 

normas pertinentes e pelas condições fixadas neste presente Edital. 

 

1 - OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para FUTURAS E 

EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS, DESCRITOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I DESTE 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DESTINADOS A DEMANDA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO FIRME/MG.  
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1.1. Trata-se a princípio de processo licitatório para aquisição de matérias médico 

hospitalar e odontológico com valor estimado inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) por item.  

 

1.1.1. Desta forma, preceitua o art. 47, c/c art. 48 da Lei Complementar 123/2006, 

que a administração pública deverá conceder tratamento diferenciado e simplificado 

para as microempresas e empresas de pequeno porte em licitações cujo valor do 

item seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo nestes casos, realizar 

processo licitatório exclusivo para a participação de empresas enquadradas nas 

modalidades MEI, ME e/ou EPP, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei 

Complementar 123/2006, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 

social no âmbito municipal e regional. 

 

1.1.2. Ocorre que, diante da análise dos objetos deste certame, não foi possível 

comprovar a existência de um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos 

enquadrados como MEI, ME e/ou EPP, sediados neste município de Porto Firme e 

ou na região em uma distância de até 100 (cem) km, via asfalto. Desta forma, tendo 

em vista não haver neste município de Porto Firme/MG, nenhuma empresa que 

comercialize os objetos deste certame e ainda pelo fato de não haver na nossa região 

em uma distância de 100km via asfalto ao menos 03 (três) empresa do ramo, hão 

há motivos para se aplicar a exclusividade, eis que isso poderá trazer prejuízos ao 

erário.  

1.1.3. Desta forma, fica o presente processo aberto à ampla concorrência, buscando 

assim, o menor preço possível para a municipalidade. 

 

1.3 - Constituem anexos do presente edital, dele fazendo parte integrante: 

- Anexo I – Relação de itens, especificações e condições comerciais; 

- Anexo II - Modelo de credenciamento 

- Anexo III - Modelo de proposta comercial; 

- Anexo IV - Modelo de declarações; 

- Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preço; e  

- Anexo VI – Declaração de empresa enquadrada como MEI, ME ou EPP. 

 

2 – DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

A sessão pública de abertura deste certame ocorrerá no dia, horário e local 

especificados abaixo: 
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DIA: 31/10/2019 

 

HORÁRIO: 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) 

 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 

31/10/2019 de 14h00min (quatorze horas) às 14h30min (quatorze horas e 

trinta minutos). 

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO: Dia 31/10/2019 às 

14h30min (quatorze horas e trinta minutos). 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO: No Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Porto Firme/MG, na Av. 18 de Agosto, nº 392, Bairro Centro, 

na cidade de Porto Firme/MG, CEP: 36576-000. 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento 

das propostas comercial e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário. 

 

CONSULTAS DO EDITAL E ESCLARECIMENTOS: No Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Porto Firme/MG, na Av. 18 de Agosto, nº 392, Bairro 

Centro, na cidade de Porto Firme/MG, CEP: 36576-000, ou pelo telefone 

(0xx31) 3893-1456. 

As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento 

convocatório se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao 

processo por solicitação de informações via telefone a Comissão Permanente 

de Licitação, por publicações no jornal Minas Gerais, no Diário Oficial do 

município “Quadro de Avisos” ou no Site: www.portofirme.mg.gov.br, quando 

for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1. Poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas 

especializadas do ramo (objeto contratual previsto no contrato social da 

empresa) que atendam às condições estabelecidas neste edital, aplicando no 

que couber a Lei Complementar 123/2006 e 147/2014. 

3.2. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação e do 

fornecimento de bens necessários: 

3.2.1. Quem tiver sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

3.2.2.2 Quem estiver sobre processo de falência ou concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam 

no país; 

3.2.2.3. Consórcio de proponentes; 

3.2.2.4. empresa que não se enquadre nas condições definidas no item 1.2, 

exceto não havendo a presença de pelo menos 03 (três) empresas naquela 

condição. 

 

4 – DA DISPONIBILIDADE E AQUISIÇÃO DO EDITAL 

4.1. Para consulta e conhecimento, os interessados poderão adquirir o Edital 

completo do certame e Anexos no seguinte endereço: 

4.1.1. licitacaoportofirme@yahoo.com.br, www.portofirme.mg.gov.br 

4.1.2. No Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Firme/MG, na 

Av. 18 de Agosto, nº 392, Bairro Centro, na cidade de Porto Firme/MG, CEP: 

36576-000. 

 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. A proposta comercial e os documentos de habilitação de cada licitante 

deverão ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, 

sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa os seguintes 

dizeres: 

 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

mailto:licitacaoportofirme@yahoo.com.br
http://www.portofirme.mg.gov.br/
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“ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 024/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019 

REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 

 

 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

“ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 024/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019 

REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 

5.2. Os referidos envelopes deverão ser entregues ao Pregoeiro, na sessão 

pública de abertura deste certame, no dia, horário e local indicado no item 

“2” deste instrumento. 

 

5.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME não se 

responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de 

Habilitação” entregues diferentemente do exigido no item anterior ou 

envelopes entregues ou protocolizados fora do prazo ou a outro setor ou 

pessoa. 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO 

6.1. O pregoeiro, no dia, local e horário, designados para a sessão pública, 

procederá ao credenciamento dos interessados na licitação. 

6.2. O horário do credenciamento será de 14h00min às 14h30min horas 

do dia 31/10/2019, impreterivelmente, e será efetuado conforme a ordem 

de chegada dos interessados. 

Vencido esse prazo, o pregoeiro declarará encerrado o credenciamento, 

momento que, não mais será aceito novos proponentes, iniciando-se, em 

seguida à abertura da sessão pública. 
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6.3. O proponente deverá apresentar ao Pregoeiro, Mandado de Procuração 

juntamente com o Documento de Identidade ou outro documento legalmente 

equivalente.  

6.4. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular 

de procuração, ou outro documento que comprove os necessários poderes 

para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do proponente, principalmente quanto ao 

lance verbal e desistência ou manifestação de recurso. 

6.5. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, 

com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa 

proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo Estatuto 

ou Contrato Social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual 

estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

6.6. Juntamente com os documentos de credenciamento a empresa deverá 

apresentar “Declaração” dando ciência de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação solicitados pelo edital. 

6.7. O documento de CREDENCIAMENTO deverá obedecer ao modelo do 

ANEXO II e as Declarações deverão obedecer ao modelo do Anexo IV deste 

Edital. 

6.8. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao 

pregoeiro implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes 

ao pregão presencial. 

Em se tratando de empresa enquadrada na modalidade MEI, ME ou EPP, a 

proponente deverá apresentar Declaração de enquadramento na respectiva 

modalidade, conforme modelo constante no anexo VI. 

O participante que não preencher os requisitos para o credenciado, fica 

terminantemente proibido de ofertar lances em nome da empresa, na fase 
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apropriada, uma vez que a finalidade do credenciamento é somente para tal 

ordem. 

 

7 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. A proposta comercial deverá ser apresentada em uma via, 

datilografada/digitada, sem rasuras, emendas, borrões, ressalvas, 

entrelinhas ou outras omissões que dificultem o seu entendimento e 

assinada pelo representante legal da empresa. Dela deverá constar 

obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, as seguintes informações: 

a) Razão Social, número do CNPJ, endereço e e-mail da empresa 

proponente; 

b) Descrição do objeto ofertado, conforme especificações constantes no 

Anexo I deste edital, incluindo MARCA, PREÇO UNITÁRIO E PREÇO 

TOTAL DE CADA ITEM cotado. O produto deverá possuir a mesma 

qualidade descrita no anexo I ou qualidade comprovadamente superior 

ao exigido; 

c) A proposta comercial poderá referir-se a um ou mais itens de acordo 

com a conveniência da empresa licitante, podendo ser solicitado por 

parte do Pregoeiro, amostra do produto ofertado. 

d) Havendo a necessidade de apresentação de amostras, será concedido o 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a devida apresentação. A não 

apresentação do produto no prazo estipulado ou apresentação de 

produto incompatível com a descrição constante no anexo I, ou não 

recomendado pela equipe de dentistas este será desclassificado. 

e) Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (Noventa) dias; 

f) Assinatura do representante legal. 

7.3. Propostas que possuírem pequenas incorreções que não acarretem 

lesões ao direito das demais licitantes poderá ser retificadas pelo 
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representante legal da empresa ou seu mandatário na sessão pública do 

pregão, após autorização do pregoeiro. 

7.4. Só serão admitidas propostas que ofertem apenas um preço para cada 

item do objeto desta licitação. 

7.5. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno 

conhecimento e integral concordância com os Títulos e condições deste edital 

e total sujeição à legislação pertinente. 

7.6. As propostas comerciais deverão ser apresentadas no padrão do modelo 

constante do Anexo III deste edital. 

7.7. Propostas apresentadas sem prazo de validade ou com prazo de validade 

inferior ao exigido no item 7.1 “e” deste edital, serão consideradas, 

desclassificadas.  

7.8. O preço deverá ser cotado considerando a entrega dos produtos e/ou 

materiais junto ao setor de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Firme, 

na Av. 18 de Agosto, nº 392, Bairro Centro, na cidade de Porto Firme/MG, 

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da 

ordem de fornecimento. No preço devera estar incluso todos os valores de 

quaisquer outros gastos ou despesas com o transporte, tributos, fretes, 

outros encargos ou acessórios, trabalhistas, previdenciários e etc. 

7.8.1. A não entrega dos itens solicitados, no prazo e condições acima 

estipulados, acarretará a notificação da empresa para entrega no 

prazo de 48h00min e alegações no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de rescisão unilateral da Ata de Registro de Preço. 

 

– DA HABILITAÇÃO 

– Regularidade Jurídica: 

8.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

8.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 
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8.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício; 

8.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir;  

8.1.5. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

8.1.6. Alvará de localização e funcionamento válido na data de abertura do 

certame; 

8.1.7. Alvará Sanitário;  

8.1.8. Registro da licitante junto ao órgão competente; e 

8.1.9. Certidão de Concordata, Falência ou em Recuperação Judicial 

devidamente atualizada, datada nos últimos 60 (sessenta) dias.  

 

8.2 – REGULARIDADE FISCAL: 

8.2.1. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS; 

8.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante. 

8.2.3. CNDT (Certidão Negativa Débitos Trabalhista). 

 

8.3 – Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula serão 

apresentados para fins de habilitação, Declarações, assinadas pelo 

representante legal da empresa, firmadas sob as penas da lei: 

8.3.1. De que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e 

contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar com o Poder 

Público; 

8.3.2. De que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos 

realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 

menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei 
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Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 

1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. 

8.3.3. De disponibilidade de recursos humanos e materiais, equipamentos, 

ferramentas necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, assinada 

pelo representante legal da empresa. 

8.3.4. As declarações deverão ser apresentadas conforme modelo 

constante do Anexo IV deste ato convocatório. 

8.4 – Os documentos necessários ao credenciamento, bem como à 

habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia (legível) autenticada por Cartório competente, ou ainda ser autenticado 

pelo Pregoeiro na sessão pública do respectivo Pregão, mediante a 

apresentação do original. 

8.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte esta 

deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal, mesmo que 

apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos 

termos do art. 42 da Lei Complementar n°. 123/2006; 

8.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida 

neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte 

adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

momento em que for declarada a vencedora, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa; 

8.7. A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste Edital 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei n°. 8.666/93, sendo facultada à Administração 

convocar o segundo melhor lance; 

8.8. O pregoeiro e a equipe de apoio, em caso de dúvidas, efetuarão consulta 

ao sítio da Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade 

da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, 

em observância à Instrução Normativa da SRF nº. 200, de 13/09/2002, 
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confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela 

internet, junto aos sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação; 

8.9. Procedida à consulta, serão impressas declarações 

demonstrativas/comprovantes da situação do licitante que serão juntados 

aos autos do processo licitatório. 

8.10. A qualquer momento, o Pregoeiro poderá realizar diligencia quanto à 

documentos apresentados já autenticados, inclusive exigir a apresentação de 

originais no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

9 – DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. Encerrado o prazo de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta à 

sessão pública, recebendo, exclusivamente, dos participantes devidamente 

credenciados os envelopes contendo a proposta comercial e os documentos 

de habilitação, respeitando-se a ordem de credenciamento efetuada. 

9.2. Classificação das propostas comerciais 

9.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 

e verificado o atendimento à todas as especificações e condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente 

desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

9.2.2. O pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por ITEM 

e aqueles que tenham apresentado propostas em valores superiores em até 

10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances 

verbais. 

9.2.3. Se não houver, no mínimo, três propostas de preços nas condições 

definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos 

lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

apresentadas. 

 

9.3. Lances Verbais 
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9.3.1. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 

decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 

demais. 

9.3.2 - Como critério de desempate, fica estabelecida a preferência de 

contratação para os microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal n. 

123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147/2014. 

9.3.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas MEI, ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 

9.3.3 - Para efeito do disposto no subitem 9.3.2, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

9.3.3.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado;  

9.3.3.2 - não ocorrendo contratação da MEI, ME ou EPP, na forma do 

subitem 9.3.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do mesmo subitem, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

9.3.3.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEI, ME ou 

EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.3.2.1, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

9.3.4. - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 

9.3.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 
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9.3.5. - O disposto no subitem 9.2 somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

9.3.5. Se 02 (duas) ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, 

ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a 

ordem de apresentação de lances. 

9.3.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelos licitantes, para efeito de 

posterior ordenação das propostas. 

9.3.7. O valor de decréscimo dos lances será determinado pelo pregoeiro na 

sessão pública do pregão. 

9.4. Julgamento 

9.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado por ITEM, 

e as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital.  (Ver 

Anexo I). 

9.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 

objeto e valor, decidindo motivamente a respeito. 

9.4.2.1. Caso não se realizem lances verbais será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

9.4.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os 

termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da 

contratação, esta poderá ser aceita. 

9.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 

para confirmação das suas condições de habilitação. 

9.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias será 

declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual 

apresentou proposta. 
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9.4.5. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado 

vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou 

proposta. 

9.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá 

negociar para que seja obtido um melhor preço. 

9.5. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, 

será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

9.6. Havendo interesse de algum licitante em interpor recursos, serão 

recolhidos os envelopes de habilitação de todos os participantes, até o 

julgamento dos recursos. 

9.7. O pregoeiro devolverá os envelopes de “documentos de habilitação”, 

inviolados, nos seguintes casos: 

9.7.1. após a decisão dos recursos, os licitantes julgados desclassificados em 

todos os itens; 

9.7.2. após a efetiva entrega pelo vencedor do objeto licitado; 

 

10 – DO DIREITO DE IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

10.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por 

qualquer cidadão ou licitante, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para recebimento das propostas, dirigidas ao pregoeiro da Prefeitura 

Municipal, devendo ser protocolizada no Setor de licitações da Prefeitura 

Municipal de Porto Firme/MG, na Av. 18 de Agosto, nº 392, Bairro Centro, 

na cidade de Porto Firme/MG. 

10.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá imediata e 

motivadamente, manifestar a intenção de recorrer. 
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10.3. A síntese do mesmo será lavrada em ata, sendo concedido prazo de 03 

(três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.4. O licitante poderá também apresentar as razões no ato do pregão, as 

quais serão reduzias a termo na respectiva ata, ficando todos os demais 

licitantes desde de logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 

03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a 

decadência do direito de recurso. 

10.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de cinco dias úteis. 

10.7. O acolhimento de recuso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento 

10.8. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 

avisos desta Instituição e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio 

eletrônico. 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da 

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado 

pela Autoridade Competente. 

11.2. Decididos os recursos por ventura interpostos, e constatada a 

regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o 

objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

 

12 – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

12.1. Fica o licitante vencedor convocado a assinar a Ata de Registro de 

Preços, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Firme/MG, 

na Av. 18 de Agosto, nº 392, Bairro Centro, na cidade de Porto Firme/MG, 
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em até 03 (três) dias úteis a contar da data da devida comunicação, a qual 

ocorrerá por meio de publicação no site: www.portofirme.mg.gov.br. 

O não comparecimento no prazo acima determinado, acarretará a 

“desclassificação”, e por consequência, a convocação dos demais licitantes 

na respectiva ordem de classificação, para em querendo, assinar a respectiva 

ata. 

 12.2. Qualquer solicitação da empresa vencedora decorrente dessa licitação, 

deverá ser enviada exclusivamente ao Setor de Licitação/Pregão, dirigida ao 

Pregoeiro Oficial para as providências necessárias. 

12.3. O objeto deverá ser entregue de forma parcial, à contar da data de 

assinatura da Ata de Registro de Preço, mediante solicitações parciais, não 

se admitindo exigência de pedido mínimo. 

 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. A recusa do adjudicatário em assinar a ata de Registro de Preço no 

prazo estabelecido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, bem como o atraso e a 

inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão descumprimento da 

obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR. 

13.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

13.1.2. Multas; 

13.1.3. Rescisão unilateral da Ata de Registro de Preço sujeitando-se a 

DETENTORA ao pagamento de indenização ao ÓRGÃO GERENCIADOR por 

perdas e danos; 

13.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal 

de Porto Firme; 

13.1.5. Indenização ao ÓRGÃO GERENCIADOR da diferença de custo para 

contratação de outro licitante; 

13.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, no prazo não superior a cinco anos. 

http://www.portofirme.mg.gov.br/
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13.2. A multa será aplicada a razão de 0,1% (um décimo por cento) por dia 

de atraso no fornecimento dos materiais, sobre o valor total dos materiais. 

13.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 

10% (dez por cento) do valor da Ata de Registro de Preço. 

13.4. As sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas 

cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada 

ampla defesa a DETENTORA, no prazo de cinco dias úteis a contar da 

intimação do ato. 

13.5. Extensão das penalidades 

13.5.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 

Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 

a) retardarem a execução do pregão; 

b) demonstrarem não possui idoneidade para contratar com a 

Administração; e 

c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

14 – DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 

efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento definitivo 

dos materiais, mediante ainda a comprovação de que todo o pedido foi 

recebido a contento, o qual será efetuado por intermédio de nota de 

empenho, nota fiscal eletrônica e liquidação, de acordo com o pedido 

realizado. 

14.2. Caso seja constatado que a empresa não realizou a entrega conforme 

pedido, esta será notificada para completa-lo no prazo de até 02 (dois) dias 

úteis, sob pena de rescisão unilateral da Ata de Registro de Preço, além da 

suspensão do pagamento da respectiva Nota Fiscal, até a regularização do 

pedido. 

14.3. A dotação orçamentária destinada ao pagamento dos objetos licitados 

está previsto e indicado no processo, pela área competente da Prefeitura 
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Municipal de Porto Firme/MG, sob os números: 2.12.01. 10.301.012.2.0080 

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - 3.3.90.30 

MATERIAL DE CONSUMO. 

 

15 – DO FORNECIMENTO 

15.1. Os produtos e/ou materiais serão adquiridos de acordo com a 

necessidade do município, sob o acompanhamento da Secretaria Municipal 

de Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Firme/MG. 

15.2. As entregas deverão ser efetivadas de forma parcelada, no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preço e 

recebimento da ordem de compra emitida pelo Setor de Compras da 

Prefeitura Municipal de Porto Firme/MG, não sendo admitida por parte da 

licitante, exigência de pedido mínimo 

12.2.1. A não entrega no prazo ora determinado acarretará a notificação 

para entrega no prazo de 48h00min, sob pena de rescisão unilateral da 

respectiva Ata de Registro de Preço.  

15.3. É dever do proponente vencedor, cumprir com todas as normas 

regulamentadoras para com a comercialização do objeto desta licitação. 

15.4. A Detentora poderá submeter às embalagens, materiais à mais ampla 

fiscalização por parte da Prefeitura, através do responsável pelo recebimento 

dos produtos, prestando esclarecimento solicitado, atendendo as 

reclamações formuladas, inclusive conferir todas as especificações do 

produto entregue para com aqueles descritos no edital. Caso seja atestada a 

qualidade inferior ao licitado, o mesmo será rejeitado, obrigando a detentora 

a substituí-lo de forma que não provoque prejuízos ao órgão gerenciador, 

pois em hipótese alguma será aceito produto que não possua a qualidade 

definida no Edital. 

15.5. Tratando-se da aquisição de materiais, estes deverão 

possuir prazo de validade não inferior a 75% (setenta e 

cinco por cento) da validade total no ato de entrega; 
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15.6. A licitante vencedora ficará obrigada a completar o pedido e/ou a 

trocar a suas expensas o material que vier a ser recusado, a qual terá o 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para fazê-lo, sem custos adicionais para 

o município. 

  

16 – DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

16.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra sendo considerado 

totalmente aceito após apresentação da documentação e da proposta 

comercial, momento que não serão aceitos alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos. 

16.2. Os proponentes interessados tanto nas “propostas comerciais” como 

dos “documentos de habilitação” poderão a qualquer tempo, solicitar junto 

ao Pregoeiro, vista dos autos do processo. 

16.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do 

julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos 

competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar 

as decisões. 

16.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a 

abertura da sessão do pregão. 

16.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões 

conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

16.6. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o 

fornecimento do objeto deste pregão, exceto se previamente autorizado pela 

Prefeitura Municipal de Porto Firme. 

16.7. A presente licitação somente poderá ser revogada ou anulada, 

conforme previsto na legislação pertinente. 

16.8. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo 
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possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrução do processo. 

16.9. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos 

sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do E-mail: 

licitacaoportofirme@yahoo.com.br, pelo telefax (31) 3893-1456 ou no Setor 

de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Firme/MG, na Av. 18 de 

Agosto, nº 392, Bairro Centro, na cidade de Porto Firme/MG, CEP: 36576-

000.  

 

Prefeitura Municipal de Porto Firme (MG), 16 de outubro de 2019. 

 

ADMILSO ANTONIO DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME 

 
Aprovo o presente edital, quanto o 

seu aspecto formal. 
 

 

Randolpho Martino Júnior 
Advogado 

OAB/MG n.º 72.561 
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ANEXO I  

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

PREGÃO N° 024/2019 - TIPO PRESENCIAL 

REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID 

1 Afastador Labial Abritec Abridor de Boca Azul - Infantil UND 10 

2 Alavanca 304 UND 10 

3 Alicate Pré Curvador de Lima - (Endoprime) ou superior UND 20 

4 Anestésico lidocaína 2% com 50 tubetes CX 100 

5 

APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR COM RODIZIO  O 

esfigmomanômetro hospitalar com rodízios da Premium (também 

conhecido como aparelho de pressão hospitalar) é um equipamento 

verificado e aprovado pelo INMETRO, o qual possui manguito e pêra em 

PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro. Indicações  

Esfigmomanômetro aneróide é indicado para medição da pressão arterial 

sanguínea. Diferenciais e benefícios Verificado e Aprovado pelo 

INMETRO; Pode ser montado em Mesa ou Parede; Compartimento para 

armazenamento seguro da sistema de inflação; Escala ampla e de fácil 

leitura;  Livre de mercúrio; Opção com rodízios; Acompanha braçadeira 

tamanho adulto; Excelente opção para o profissional da área da saúde 

que busca um equipamento confiável, de ponta, compacto, moderno e 

com um ótimo custo benefício. Itens inclusos Base com 5 rodizios para 

total estabilidade no uso diário; Haste em alumínio, mais resistente e não 

oxida; Visor claro que permite fácil visualização; Manguito e pera em PVC 

- alta resistência; Braçadeira em Nylon impermeável de alta durabilidade 

(Adulto de 18 a 35cm); Possui tubo em espiral para longo alcance e 

compartimento traseiro para armazenamento da braçadeira e pera; Altura 

do produto (cm) 19 Largura do produto (cm) 50 Profundidade do produto 

(cm) 48 Peso líquido (Kg)3,025 Altura da embalagem (cm)19 Outras 

medidas +Braçadeira Adulto: 52X14,5cm / Manguito 12X22cm / 

Circunferência de Braço 18 - 35cm; Haste em alumínio (sem a base) : 

Mínimo 46cm / Máximo 10cm; Tubo : Mínimo 25cm / Máximo 150cm 10 UNID 

6 BACIA INOX 30CM X 6,3 - CAP. 2,5 L  UND 15 

7 

Band-Aid  Transparente Com 40 Unidades Band-Adi  deixa o seu 

ferimento protegido de sujeiras, germes e atrito, garantindo uma 

cicatrização mais rápida. Com Band-Adi o machucado não fica abafado. 

Suas tiras especias com microfuros permite que o ferimento respire 

mesmo quando está coberto. 350 PACOTE 

8 
Bandeja Inox 42x30x4,5 Bandeja Retangular Lisa em Aço Inoxidável. 

Característica: Produzido em Aço Inoxidável. Dimensões: 42 x 30 x 4,5 c. 

Capacidade 4,2 litros. 50 UNID 

9 
Bandeja Inox Lisa para 6 Instrumentos com as divisorias 22x9x1,5 cm 

Econox - Fami Dimensão: 22x9x1,5cm   100 UNID 

10 
Bandeja p/ Esterilização de Instrumentos Pequena É um produto auxiliar 

destinado a arrumar e esterilizar os instrumentais odontológicos em 

autoclave. Caracteristicas: Tamanho:85x209x12 mm. Registro Anvisa Nº 

80243520023. Cores: Azul citrico, Rosa, Verde. amarelo e roxo.  50 UNID 
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11 Bloco de carbono UND 20 

12 

BOLSA PARA AMPOLA VERMELHA – VAZIA Bolsa para Ampola 

Vermelha Vazia A Medaxo trabalha com as melhores linhas de Bolsa para 

Ampola Vermelha, aqui você encontra qualidade e preço baixo. A Bolsa 

para Ampola Vermelha foi desenvolvida com design específico para 

transportar medicamentos, esta peça é produzida em nylon com 

revestimento externo. Toda a parte interna da bolsa é revestida por uma 

manta térmica impermeável, as alças permitem regulagem de tamanho e 

a possibilidade de transporte na mão ou nas costas em forma de 

mochila.Características da Bolsa para Ampola Vermelha:  Cor: Vermelha - 

Confeccionada em Nylon de alta resistência; - Alça com regulagem para 

transporte; - Emblema frontal Cruz da Vida; - Garante proteção aos 

medicamentos - Parte interna revestida por uma manta térmica 

impermeável - Transporte na mão ou nas costas em forma de mochila 

Dados técnicos:  5 UNID 

13 

Bolsa Transporte Resgate Socorrista Samu Emergência Resgate 

Tamanho aproximado: 60cm X 40cm X 30cm. • ModeloAPH • Tipo de 

bolsaTransversal • Materiais da bolsaPoliester • GêneroSem gênero• 

IdadeAdultos • Altura28 cm • Largura38 cm • Profundidade58 cm • 

Temporada de lançamentoPrimavera-verão BOLSA APH IMPERMEÁVEL 

Verde limão, azul,vermelha laranjada Bolsa para APH Impermeável, 

confeccionadas em Poliester nylon 300 resinado impermeável engates em 

Nylon, materiais de alta resistência e durabilidade. Possuem duas alças 

laterais e uma tiracolo, quatro bolsos externos e dois internos, com varias 

repartições fixadas com Velcro, que podem ser redimensionadas para 

melhor acomodação dos equipamentos e materiais para o 

resgate.Produto projetado junto aos Bombeiros para melhor atender as 

suas necessidades. Dispõem também de faixas refletivas em toda a sua 

volta para melhor visibilidade do socorrista durante a noite. 12 meses de 

garantia contra defeito de fabricação 5 UNID 

14 Borracha separadora de Orto PCT 25 

15 Broca para alta rotação Zekrya Extra longa UND 30 

16 
BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 FUROS FG E CA - GOLGRAN 

Indicação:Indicado para auxiliar na organização do consultório, como 

acondicionador de brocas. Características: Alumínio.  Indicado para FG e 

CA. 30 UNID 

17 

Broqueiro Autoclavável 09 furos (Estojo 2807) - Baixa Rotação -Indicado 

para armazenar e organizar as brocas durante o processo de 

autoclavagem. Características: * Dimensões internas: 73 x 50 x 52mm. * 

BAIXA ROTAÇÃO * Não apresentam cantos vivos. * Fácil higiene e 

esterilização. * Alta performance e durabilidade. * Leves e fáceis de 

transportar. * Autoclaváveis.* Desenvolvidos em termoplásticos de alta 

engenharia. * Registro anvisa: 80213420030 35 UNID 

18 
Broqueiro FG 24 Furos Alumínio O Broqueiro é um produto que auxilia na 

organização, armazenamento, transporte e esterilização de brocas 

odontológicas; - Produzido em material resistente que possibilita a 

esterilização em autoclave.  Autoclavável; Fabricado em Aluminio. 30 UNID 
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19 
Broqueiro FG 24 Furos Alumínio - O Broqueiro é um produto que auxilia 

na organização, armazenamento, transporte e esterilização de brocas 

odontológicas; - Produzido em material resistente que possibilita a 

esterilização em autoclave. 25 UNID 

20 

BROQUEIRO INOX 30 FUROS - Indicação: Indicado para auxilia na 

organização, armazenamento, transporte e esterilização de brocas 

odontológicas.  Características: 30 Furos para pontas.Produzido em 

material resistente que possibilita a esterilização em autoclave.Tamanho 

7x6x3cm. Validade: 5 anos após a data de fabricação. 30 UNID 

21 
Broqueiro Odontologico 60 Furos Autoclavavel Características 

ModeloAutoclavavel Descrição 25 Brocas/Pontas de Alta Rotação 35 

Brocas/Pontas de Baixa Rotação (CA)  20 UNID 

22 

Broqueiro Odontológico Autoclavável 16 Furos Indicação:Indicado para 

armazenar brocas e esterilizar em autoclave. Características: Tampa 

translúcida, fácil visualização das brocas; Fácil de carregar; Broqueiro 

para 16 Brocas de Alta ou baixa rotação. Esterilizar a uma temperatura 

máxima de 135ºC. Recomenda-se utilizar envelope de grau cirúrgico. 

Dimensões: 80,5 x 58,4 x 60,3 mm Registro Anvisa: 80243529007 25 UNID 

23 

Broqueiro Odontológico Autoclavável 16 Furos Indicação:Indicado para 

armazenar brocas e esterilizar em autoclave. Características: Tampa 

translúcida, fácil visualização das brocas; Fácil de carregar; Broqueiro 

para 16 Brocas de Alta ou baixa rotação. Esterilizar a uma temperatura 

máxima de 135ºC. Recomenda-se utilizar envelope de grau cirúrgico. 

Dimensões: 80,5 x 58,4 x 60,3 mm Registro Anvisa: 80243529007 30 UNID 

24 Broqueiro Plástico com 105 Furos Características: Dimensões 

127x100x70 mm; Não autoclavável. 15 UNID 

25 
Cabo com Espelho Bucal em Alumínio Colorido Utilizado para facilitar a 

visualização em procedimento odontológico. Características: Produzido 

em alumínio. Dimensões: Comprimento – 111 mm, Espessura cabo – 6 

mm 100 UNID 

26 Cabo de espelho nº25 UND 100 

27 Cabo para bisturi N°5 UND 20 

28 Cabo para TENS com duas saidas UND 50 

29 

Caixa De Sutura Em Aço Inox 7 Itens Descrição 2031 ESTOJO 

PERFURADO 18X07X02CM AUTOCLAVAVEL 1 PÇ 25 CABO PARA 

BISTURI N.3 13CM 1 PÇ 176 PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 

12CM 1 PÇ 170 PINCA ANATOMICA DISSECCAO 12CM 1 PÇ 225 

PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM 1 PÇ 296 PORTA 

AGULHA MAYO HEGAR 14CM 1 PÇ 321 TESOURA IRIS OU GENGIVA 

RETA 12CM 1 PÇ  50 UNID 
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30 

CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA TNT AZUL 30GR ESTÉRIL C/20 

PROTDESC   Características do Produto: Campo descartável 

confeccionado em TNT de estrutura flexível, plana e porosa, por processo 

automatizado.Indicação: Campo descartável para cobrir a superfície a ser 

protegida (campo comum) ou isolar a área a ser manipulada (campo 

fenestrado).Ideal para as áreas médicas, hospitalares e 

odontológicas.Proteção: Oferece segurança e proteção contra 

contaminação cruzada, mantendolimpeza e higiene durante os 

procedimentos.Conteúdo da embalagem: Pacote com 20 

unidades.Características do Material:Excelente distribuição e 

homogeneidade dos filamentos;Boa resistência mecânica; Leveza 

extraordinária;Não libera fiapos; Inerte e antisséptico;Hipoalergênico e 

Atóxico;Baixa condutividade térmica;Baixa 

inflamabilidade.Compatibilidade com AgentesEsterilizantes:Óxido de 

Etileno;Autoclave.Não é impermeavel e por isso é mais indicado pra 

cirurgias simples e sem derramamento de liquidoRegistro no Ministério da 

Saúde - ANVISA : 80404440001Composição: Não-Tecido 100% 

Polipropileno 80 UNID 

31 Cera pra osso UND 20 

32 Cimento fosfato de zinco líquido 10ml CX 20 

33 Cimento fosfato de zinco pó 28g CX 25 

34 Cimento Vilevi UND 25 

35 Clorexedina 0,12% Lt 50 

36 

CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML Clorexidina LOÇÃO AQUOSA 

Almotolia 0,2%  100ml Rioquimica Descrição Técnica: Riohex 0,2 é uma 

loção aquosa de higienização diária da pele. Contendo ingredientes 

atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal, 

confere suavidade na aplicação diária.  Riohex 0,2 é uma solução aquosa 

que contém ingredientes atuantes nas situações que exigem 

complementação do asseio corporal. confere suavidade na aplicação 

diária. Embalagem flip top. Validade: 24 meses.  Cosmético notificado.  10 UNID 

37 Complexo B injetavel 10 CX 

38 Compósito hídrico para restauração dental 4g T (resina) UND 50 

39 

Compressa de gase 13 fios por cm², com dimensões 4,5 x 7,5, 100% 

algodão, atendendo as especificações da NBR 13841, pacote com 500 

unidades. 

PCT 60 

40 Condutor de Calor - (Endoprime) UND 20 

41 Cone de borracha para acabamento de resina UND 80 

42 Cones de Guta-Percha Fine Medium - (Odous de Deus ) UND 20 

43 Cones de Guta-Percha Fine Medium E.L. - (Odous de Deus) UND 30 

44 CUBA RETANGULAR / BANDEJA 35X25X04CM  UND 25 
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Curativo Bandage Tamanho Grande Hipoalergênico Não-tecido Adesivo 

Grande Ferida Médica de Primeiros Socorros ao ar livre • 10 pcs, 6 cm x 7 

cm • Material: Tecido Não-tecido • Cada peça embalada individualmente, 

estéril • Respirável e Confortável • Cobre e protege as abrasões, cortes, 

queimaduras leves, bolhas, e pós-incisões cirúrgicas, prevenir a infecção 

• Látex livre e hipoalergênico • Hipoalergênico adheisve evita qualquer 

irritação da pele em massa • Ele é composto de uma almofada macia, 

material de base e Não-tecido camada superior • Ilha especial almofada 

absorve todo o sangue e exsudato da ferida e oferece uma almofada 

macia para a ferida. a almofada não furar a ferida e daí a remoção é 

indolor.• Data de validade: 2 Ano 300 PACOTE 

46 CURATIVO BOTA DE UNNA CASEX 10,2CMX9,14M- KIT C/05 

UNIDADES 100 KIT 

47 CURATIVO CARVÃO ATIVADO COM PRATA CURATEC 10,5X10,5 100 UNID 

48 

Curativo Cirúrgico Algodonado Estéril 15 x 30 cm É um curativo cirúrgico 

estéril feito com algodão indicado para absorção de sangue e secreção 

líquidas, distribuindo o fluxo por toda a extensão, minimizando o risco de 

vazamento de líquidos, dando melhor aparência aos curativos 

propiciando maior conforto ao paciente. Características Feito de algodão 

Ideal para absorção de sangue e secreções. 250 UNID 

49 

Curativo Hidrocolóide 10x10cm O Curativo Hidrocolóide  10x10cm -  é a 

solução delicada e comprovada para selagem e cicatrização de feridas 

pouco a moderadamente exsudativas. Comfeel Hidrocolóide pode ser 

usado também como curativo secundário. Consiste em partícuulas de 

Carboximetilcelulose de Sódio (CMC) que absorvem umidade, 

encapsuladas em uma massa sintética, elástica e pegajosa. A película 

superior é um filme de poliuretano semipermeável. Tamanho: 10 x 10cm - 

embalagem individual. Película superior resistente à água e bactérias. A 

película superior semipermeável permite evaporação correspondente ao 

nível de exsudato, mas impede que bactérias e água entrem na ferida.  100 UNID 

50 

Curativo Hidrocolóide com Alginato Contorno 6x8cm Curativo 

Hidrocolóide Contorno 6x8cm – 3280 Coloplast -  é um curativo 

hidrocolóide de absorção superior que promove o meio ambiente úmido 

ideal para acelerar o processo de cicatrização de feridas agudas e 

crônicas com nível de exsudato baixo a moderado. - Comfeel® Plus 

Curativo Hidrocolóide apresenta excelente custo-efetividade, pois possui 

absorção superior pela presença de partículas absorventes de 

carboximetilcelulose e alginato de cálcio em sua composição, reduzindo 

as trocas e permanecendo mais tempo na ferida. Tamanhos e formatos 

especiais.Curativo Hidrocolóide possui formatos especiais para melhor 

fixação em cotovelos, calcâneos, região escapular, trocanteriana e região 

sacral Redução do odor e da dor. - Comfeel® Plus Curativo Hidrocolóide 

é efetivo na redução do odor e da dor, pois protege a ferida e proporciona 

o meio úmido ideal que protege as terminações nervosas expostas na 

lesão. Especificações Técnicas:  – Uso único; – Embalagem estéril;  100 UNID 
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Curativo Hidrocolóide com Alginato Sacral 18x20cm O Curativo 

Hidrocolóide Sacral Dressing Comfeel Plus 18 x 20 cm - Coloplast 3285 

mantém ambiente úmido e protege a ferida de resfriamento e de 

bactérias. Flexível e suave, estéril e auto-adesivo, adere 

confortavelmente ao contorno da região sacral. Facilita o processo de 

cicatrização. Utilizado no tratamento de Úlceras por Pressão na região 

sacral. Quando o curativo Comfeel Plus absorve o exsudato da ferida, um 

gel esbranquiçado é formado. Película superior resistente à água e 

bactérias. A película superior semipermeável permite evaporação 

correspondente ao nível de exsudato, mas impede que bactérias e água 

entrem na ferida. Curativo hidrocolóide estéril e auto-adesivo, com 

formato sacral. Promove o meio ambiente úmido através da absorção 

superior e controle do exsudato, composto por carboximetilcelulose e 

alginato de cálcio, possui uma membrana inteligente de permeabil idade 

seletiva que controla a saída de vapor d´água e impede a entrada de 

água e bactérias , minizando o risco de infecção; possui sistema de 

aplicação sem-toque para uma melhor assepsia , grade demarcadora 

para acompanhamento da área de ferida, bordas biseladas para uma 

melhor fixação à pele. Registro na ANVISA: 10430310018 100 UNID 

52 

Cutativo Alginato de Calcio da marca coloplast ou superior, 44 cm x 3 

cmBiatain Alginato é um curativo com alginato altamente absorvente para 

feridas de moderada a altamente exsudativas de qualquer tamanho, 

forma e profundidade. Biatain Alginato é um curativo com alginato 

altamente absorvente para feridas de moderada a altamente exsudativas 

de qualquer tamanho, forma e profundidade. • 44cmx3cm - Unidade 100 UNID 

53 Diazepam 10 mg injetavel 10 CX 

54 Discos de polimento UND 55 

55 Escova de Robsom UND 110 

56 

Esfigmomanômetro De Parede Ou Mesa Equipamento com visor amplo é 

ideal para clínicas, hospitais, ambulatórios e salas de triagem. A fixação 

do produto na parede evita quedas e perda da calibração, mantendo o 

aparelho sempre disponível e calibrado. Descrição: Verificado e Aprovado 

pelo INMETRO; Pode ser montado em Mesa ou Parede; Compartimento 

para guardar a braçadeira e a pêra, mantendo o local organizado; Escala 

ampla e de fácil leitura; Livre de mercúrio; Tubo helicoidal longo; 15 UNID 

57 
Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m Fita adesiva composta por 

tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de 

óxido de zinco, borracha natural e resinas. Contém Látex. 150 UNID 

58 Espátula Flexível Endodôntica - (Endoprime, Odous ou superior) UND 20 

59 Espátula para resina UND 90 

60 Especulo ginecologico descartavel P 800 UNID 

61 ESPECULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº2  UND 10 

62 

Estadiômetro de Bolso -  Composto:  Trena métrica com leitura de ambos 

os lados da lâmina escalonada;Quatro peças de alumínio naval que são o 

suporte da trena métrica; Régua delimitadora,; Nivelador; Régua de solo. 

Para a utilização: conecta-se as três primeiras através de dois sistemas 

"parafuso/borboleta" formando o conjunto superior. De onde parte a 

"lâmina duplamente escalonada" que irá conectar-se com régua de solo. 

Comprimento: 3 m 25 UNID 
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63 ESTOJO CIRÚRGICO 20X10X0,5 CM  UND 100 

64 

Estojo P/ Esterilização - com 2 Unidades Características:  Projetado para 

comportar também carpules e espelhos. Não encostar na parede da 

autocleve. (temperatura ate 135 graus.  Esterilizar a uma temperatura 

máxima de 135ºC. Recomenda-se utilizar envelope de grau cirúrgico. 

Medida: Dimensões 175x90x15 mm 50 UNID 

65 

Estojo para Esterilização com Suporte –  É um produto destinado a 

organizar e esterilizar os instrumentos em autoclave.  Características: 

Esterilizar a uma temperatura máxima de 135ºC. Recomenda-se utilizar 

envelope de grau cirúrgico. Anvisa:80243520030 Dimensões Externa: 

203x90x24,5mm - Dimensões Interna: 185x80x18 mm 50 UNID 

66 
Estojo Perfurado Inox Econox 28X14X6cm Caracteristicas: Estojo Liso em 

Aço Inoxidável; Dimensões: 28 X 14 X 6 cm; Material: Aço Inoxidável; 

Linha Econox ou superior; 80 UNID 

67 

Fantoche Com Dente Pelúcia Luxo Com Macro Arcada Dinossauro 

Características Fantoche ModeloDinossauro PersonagemLuxo com Macro 

Arcada AnimalDinossauro Azul Tipo de fantochePelúcia Idade mínima 

recomendada8 anos Comprimento36 cm Descrição  Bicho de pelúcia com 

altura média de 40 cm, contendo macro arcada superior e inferior 

inquebrável, macro escova de 36 cm, fio dental e bolsa para transporte. 

Produto ideal para pais, dentistas, odontólogos darem palestra sobre o 

tema saúde bucal nas escolas e eventos. 4 UNID 

68 

Fantoche Dentário Pelúcia Luxo Com Macro Arcada - Leão 

Características MarcaFantoche ModeloLeão PersonagemLuxo com Macro 

Arcada AnimalLeão Peças por set1 Tipo de fantochePelúcia Idade mínima 

recomendada8 anos Comprimento36 cm Descrição Bicho de pelúcia com 

altura média de 40 cm, contendo macro arcada superior e inferior 

inquebrável, macro escova de 36 cm, fio dental e bolsa para transporte. 

Produto ideal para pais, dentistas, odontólogos darem palestra sobre o 

tema saúde bucal nas escolas e eventos. 4 UNID 

69 

Fantoche Dentário Pelúcia Luxo Com Macro Arcada - Tigre 

Características MarcaFantoche ModeloTigre PersonagemLuxo com Macro 

Arcada AnimalTigre Peças por set1 Tipo de fantochePelúcia Idade 

mínima recomendada8 anos Comprimento36 cm Descrição Fantoche 

Dentário Pelúcia Luxo com Macro Arcada – Tigre Bicho de pelúcia com 

altura média de 40 cm, contendo macro arcada superior e inferior 

inquebrável, macro escova de 36 cm, fio dental e bolsa para transporte. 

Produto ideal para pais, dentistas, odontólogos darem palestra sobre o 

tema saúde bucal nas escolas e eventos 4 UNID 

70 

Fantoche Dentário Pelúcia Luxo Com Macro Arcada - Urso 

Características MarcaFantoche ModeloUrso PersonagemLuxo com Macro 

Arcada  AnimalUrso Peças por set1 Tipo de fantochePelúcia Idade 

mínima recomendada8 anos Comprimento36 cm Descrição Fantoche 

Dentário Pelúcia Luxo com Macro Arcada – Urso Bicho de pelúcia com 

altura média de 40 cm, contendo macro arcada superior e inferior 

inquebrável, macro escova de 36 cm, fio dental e bolsa para transporte. 

Produto ideal para pais, dentistas, odontólogos darem palestra sobre o 

tema saúde bucal nas escolas e eventos. 4 UNID 
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71 Fernegan 25/ml Injetavel 10 cx 

72 Fio de sutura agulhado de seda 5.0 UND 60 

73 
Fio de Sutura Nylon 4.0 MT 1/2 Ag. 1,5 cm – Triangular. Caixa c 24 

Unidades. 
CX 50 

74 Fio dental 500m UND 20 

75 Fio dental infantil 25 mtS UND 1500 

76 

Fita Hipoalérgica microperfurada transparente 10cm x4,5 m A Fita ( 

esparadrapo ) Transparente possui excelente adesão, indicado para 

fixação de curativos, sondas, drenos, entre outros. Suas micro 

perfurações possibilitam a ventilação da pele e evitam a proliferação de 

bactérias. 150 UNID 

77 Fita micropere transparente 25mmx1,5 100 UNID 

78 Fita Micropore Hipoalergênica 1,5 cmx4,5m 100 UNID 

79 Fita Micropore Hipoalergênica 2,5 cmx4,5m 100 UNID 

80 Fita Micropore Hipoalergênica 2,5 cmx4,5m 100 UNID 

81 Fita Micropore Hipoalergênica 5 cmx4,5 100 UNID 

82 Fita Micropore Hipoalergênica 50x10 50 UNID 

83 Flúor tópico 200ml UND 200 

84 Fórceps Odontológico 101 Infantil  30 UNID 

85 Furosemida injetavel 10 cx 

86 Guta em bastões e hygienic 120g CX 15 

87 Histerômetro UND 5 

88 Iodofórmio 10g UND 15 

89 Jogo de Condensadores Schilder - (Endoprime ou superior) UND 20 

90 

Kit 10 Chapas Tatame Tapete Eva Infantil Fitness Ginastica Colorido 

informações do produto Kit 10 Chapas Tatame Tapete Eva Infantil Fitness 

Ginastica Colorido  Tatame feito por quem entende de E.V.A.! O Tatame 

é produzido em E.V.A. de qualidade e densidade adequadas para garantir 

a segurança e o conforto do usuário em diversas aplicações. A textura do 

Tatame, além de apresentar design agradável e conforto ao contato com 

a pele, proporciona alta aderência, protegendo o usuário de derrapagens 

e escorregões. Especificações: Medidas 50x50x1 cm. 10 KIT 

91 

Kit 20 Tatame Infantil Tapetinho 50x50x1cm 3 Tons De Azul informações 

do produto KIT 20 TATAME INFANTIL TAPETINHO 50X50X1CM 3 TONS 

DE AZUL  Especificações:  Medidas da chapa: (comprimento x largura x 

espessura): 50x50x1cm. Quantidade de chapas: 20 unidades.Quantidade 

de bordas: 40 unidades. 20 chapas cobrem uma area de 2.5 x 2 metros (5 

metros quadrados). Cor: 03 tons: azul royal, azul bebê e azul marinho. 10 KIT 
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Kit Cirúrgico Paramentação Estéril para Implante Rosa Gr.40 Mais 

informações sobre o Kit de paramentação: Kit Estéril de uso único, 

fabricado em polipropileno (TNT - Tecido Não Tecido).Seleção de 

produtos reunidos, embalados e termoselados em papel grau cirúrgico. 

Enviados para esterilização a Óxido de Etileno (EtO) por serviço 

terceirizado.Embalagem com indicador químico que altera cor se 

submetido a EtO.Formato envelope com uma face opaca e outra de filme 

plástico transparente, facilitando a visualização do material interno. 

*Esterelizado no processo de òxido de etileno.Válidade de 2 anos ou 

maisItens Inclusos:Kit: Implante ProtClear Rosa - Gramatura 40, 02 

Aventais, 02 Toalhas de Mão, 02 Máscara Tripa, 02 Toucas, 02 Pares de 

Propé, 01 Campo de Mesa (1,00x050 cm), 02 Campos de Mesa 

(0,70x0,70 cm), 01 Campo Fenestrado (1,20x0,70cm)01 Capa de Cadeira, 

02 Odonto Protetores, 01 Protetor de Revretor 150 KIT 

93 

Kit Clínico Azul Pontas com tratamento de superfície não aderente. 

Melhor empunhadura, proporcionando maior conforto. Todos os 

instrumentos são fabricados com ponta em aço AISI 420 e cabo em 

alumínio anodizado. Composição do kit: 1 cabo para espelho #25 azul 1 

escavador SSW #17 azul 1 explorador duplo #5 azul 1 pinça #317  1 

espelho odontológico #5 50 KIT 

94 
Kit Clínico Odontológico Com Estojo E Carpule Com Refluxo Vermelho 

Itens Inclusos: 01 Espelho com Cabo alumínio colorido;  01 Pinça Clíncia 

Comum; 01 Sonda Exploradora nº 5 ou nº47. 01 Seringa Carpule 

Colorida;  01 Estojo para Esterilização de Plástico Perfurado - Prisma 70 KIT 

95 

Kit Clínico Rosa Pontas com tratamento de superfície não aderente. 

Melhor empunhadura, proporcionando maior conforto. Todos os 

instrumentos são fabricados com ponta em aço AISI 420 e cabo em 

alumínio anodizado. Composição do kit: 1 cabo para espelho #25 rosa 1 

escavador SSW #17 rosa 1 explorador duplo #5 rosa 1 pinça #317 1 

espelho odontológico #5 50 KIT 

96 

Kit Clínico: Sonda Exploradora, Pinça Clínica, Espátula Resina e Espelho 

c/ Cabo Embalagem com 01 Pinça Clinica Comum, 01 Sonda Exploradora 

Nº5, 01 Espátula Inserção 6335 Nº 1 ( SILICATO)e 01 Espelho com Cabo.  

Sonda exploradora nº 5: Produzido em aço inox AISI 420. Dimensão: 

Comprimento - 160 mm Espessura do cabo - 5mm Diametro das pontas 

ativas - 0,5 mm Funcionalidade - Instrumento utilizado para fazer 

sondagens iniciais em qualquer tipo de procedimento. Cabo de espelho 

alumínio: Produzido em alumínio. Dimensões: Comprimento - 111 mm 

Espessura cabo - 6 mm Funcionalidade - Instrumento utilizado para portar 

espelho clínico. Pinça Clínica: Produzido em aço inox AISI 420. 

Dimensão: Comprimento - 160 mm Espessura da ponta ativa - 1,5 mm 

Largura da ponta ativa - 1,5 mm Funcionalidade: Instrumento utilizado 

para pegar algodão. Espátula de Inserção Dupla 6335 N 1 (Silicato): 

Produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento 170 mm 

Espessura do cabo 5 mm Comprimento da ponta ativa 1 - 0,8 mm Largura 

da ponta ativa 1 - 1,6 mm Espessura da ponta ativa 1 - 0,5 mm 

Comprimento da ponta ativa 2 - 0,10 mm Largura da ponta ativa 2 - 2,5 

mm Espessura da ponta ativa 2 - 0,5 mm Funcionalidade - Instrumento 

utilizado para inserção de resina. 70 KIT 
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Kit Macro Modelo Escovação Gigante Com Macro Escova Características 

Kit Macro Modelo Escovação Gigante Com Macro Escova 

ESPECIFICAÇÃO: KIT MACRO ESCOVAÇÃO GIGANTE COM LÍNGUA 

contém: arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico 

flexível, medindo 15x13x13cm, que permite posicionar na oclusão tipo I, 

oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento 

de escovação dentária, de língua e uso de fio dental, macro escova 

dentária medindo 38cm, bolsa para transporte. Acompanha diagrama 

explicativo em placa de poliestireno que mede 20x14,5cm com 

informações sobre escovação dental. 10 UNID 

98 

Kit Maleta para Transporte de Medicamentos com 14 Gelos Reutilizáveis  

Kit Maleta para Transporte de Medicamentos com 14 Gelos Reutilizáveis 

Orthopauher O kit maleta para transporte de medicamentos com 14 gelos 

reutilizáveis Orthopauher foi desenvolvido especialmente para transporte 

de insulina, vacinas ou outros termoinstáveis que necessitem de 

refrigeração. É perfeito para quem busca comodidade e praticidade no dia 

a dia! • Prático; • Ideal para viagens curtas ou passeios; • Capacidade de 

500ml; • Sacola térmica feita em PVC; • Manta isoladora dupla para 

otimizar a eficiência térmica; • Acompanha 14 gelos reutilizáveis feitos em 

gel. O kit maleta para transporte de medicamentos com 14 gelos 

reutilizáveis Orthopauher possui fechamento em zíper e alça para 

transportar. Cor: Branco. Composição: Reservatório de 

Poliestirenoexpandido, capa de PVC e manta isoladora de Polietileno. 

Tamanho único. Dimensões: 15 x 12 x 8 cm [linhadecorte] 1 Kit Maleta 

para Transporte de Medicamentos com 14 Gelos Reutilizáveis Tamanho 

único. Dimensões: 15 x 12 x 8 cm DescriçãoKIT com 05 (cinco) peças de 

Campos Cirúrgicos com medidas de 20cm x 20cm (ExtraPequeno) e 

fenestra circular com raio de 07cm (sete) Indicado para cirurgias de 

precisão Confeccionado em tecido Brim leve 100% algodão com alta 

absorção e resistência à lavagens na autoclave Produto com ótimo 

acabamento e durabilidade Disponível somente na cor azul royal Também 

confeccionamos em outras medidas, pergunte ao vendedor e solicite um 

orçamento sem compromisso Quaisquer dúvidas teremos o prazer de 

atendê-lo Agradecemos pela sua visita!Att MiuHome 5 KIT 

99 

Kit Sutura Inox Indicação: Caixa para pequenos procedimentos de sutura 

em qualquer especialidade. Característica: Produto confeccionado em 

Aço Inox AISI-420. REGISTRO ANVISA: 10253640003 Itens Inclusos: 

Embalagem com cada unidade: 01- Estojo Inox Perfurado 18x8x3 cm /   

Fami;01- Manta de Silicone 16x7,5 cm. /  Quality; 01- Porta Agulha Mayo 

Hegar sem Videa. /  6B invent Germany; 01- Pinça Anatômica Dente de 

Rato 14cm. /  6B invent Germany; 01- Pinça Anatômica Dissecção 14cm. /  

6B invent Germany; 01- Pinça Mosquito Reta 12cm. / 6B Invent Germany; 

01- Tesoura Iris Reta 12cm. /  6B Invent Germany; 01- Cabo Bisturi Nº3. / 

6B  Invent Germany;  80 KIT 

100 Lâmpada para “Fotopolimerizador Optilight" UND 25 

101 LENÇOL DE PAPEL VIRGEM VIPP COM PICOTE C/6 (70CMX50M) 250 PACOTE 

102 

Lençol descartável para maca com elástico 50 unidades Lençol 

Descartável   com elástico e 30 gramas, é indicado para a proteção de 

macas e esteiras em clinicas estéticas e salões de beleza. 50 

unidades.Produto de uso único. Tecido não tecido 100% 

polipropilenoMaterial descartável atóxicoValidade: indeterminada Possui 

elástico medidas 2,15  M  X  90 cm Quantidade:   com 50 unidades  200 PACOTE 
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LENÇOL TNT C/ELÁSTICO BRANCO C/10 GRAMATURA 30-TAM-

2X0,90M Confeccionados com tecido não-tecido (TNT) 100% 

polipropileno, sendo a matéria prima  mais avançada disponível 

atualmente no mercado.Excelente barreira física de sangue, fluídos 

orgânicos e outros líquidos potenciais de contaminação entre o paciente 

e o colchão da maca.Pacote com 10 lençóis hospitalares. Largura do 

produto (cm) 90,00 500 PACOTE 

104 Limas K 010 de 25 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer ou superior) UND 50 

105 Limas K 010 de 31 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer ou superior) UND 50 

106 Limas K 06 de 25 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer ou superior) UND 50 

107 Limas K 06 de 31 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer ou superior) UND 50 

108 Limas K 08 de 25 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer ou superior) UND 50 

109 Limas K 08 de 31 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer ou superior) UND 50 

110 
Limas K Endodônticas 1ª série de 25 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer ou 

superior) 
UND 50 

111 
Limas K Endodônticas 1ª série de 31 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer ou 

superior) 
UND 50 

112 
Limas Kendodonticas 2ª série de 25 MM  (Maillefer, Vdw, Zipperer ou 

superior) 
UND 50 

113 
Limas Kendodonticas 2ª série de 31 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer ou 

superior) 
UND 50 

114 Luva de Procedimento com 100 EX Amarela 50 CX 

115 Luva de Procedimento com 100 EX Azul 50 CX 

116 Luva de Procedimento com 100 G Amarela 50 CX 

117 Luva de Procedimento com 100 G Azul 50 CX 

118 Luva de Procedimento com 100 M Amarela 50 CX 

119 Luva de Procedimento com 100 M Azul 50 CX 

120 Luva de Procedimento com 100 P Amarelo 50 CX 

121 Luva de Procedimento com 100 P Azul 20 CX 

122 

Macro Maxi Modelo Escovação Com Língua Aracterísticas 

ModeloManequim Odontológico Descrição Macro Maxi Modelo Escovação 

com Língua Macro Maxi Modelo Escovação com arcada superior, arcada 

inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na 

oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal 

para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. 

Medidas: 10x10x12 cm. 10 UNID 
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Maleta para Primeiros Socorros  com 2 Bandejas com Divisórias  

informações do produto Maleta para Primeiros Socorros com 2 Bandejas 

c/ divisórias Amazonas EmifranRef.: EM-270 Os estojos EMIFRAN linha 

médica utilizam matéria-prima 100% virgem, adaptam-se a diversas áreas 

da saúde e já servem vários hospitais, clínicas odontológicas, escolas 

protéticas, universidades, etc.Estojo com 2 bandejas, 16 divisões e 2 

mini-estojos. Fecho duplo e alça para cadeado <b>Maleta para Primeiros 

Socorros com 2 Bandejas c/ divisórias Amazonas Emifran</b> Ref.: 

<b>EM-270</b> Os estojos EMIFRAN linha médica utilizam matéria-prima 

100% virgem, adaptam-se a diversas áreas da saúde e já servem vários 

hospitais, clínicas odontológicas, escolas protéticas, universidades, etc. 

Estojo com 2 bandejas, 16 divisões e 2 mini-estojos. Fecho duplo e alça 

para cadeado. 5 UNID 

124 

Marcador de Instrumentais com 60 unidades - Cores Sortidas Tem como 

indicação diferenciar os instrumentos durante os procedimentos clínicos, 

organizando os instrumentos pela cor durante o procedimento. 

Características: Conficcionados em silicone sextavados, com 4mm, 

adaptam-se até 12mm.Disponível em 12 cores na caixa individual ou 

sortida. 10 CX 

125 

Medidor de Pressão Arterial Automático de Braço -  Informações do 

produto  Tipo do aperelho automático, Metodo de medição Ocilometrico , 

Região do Corpo onde realiza a medição no Braco, Memória Para 30 

medições com data Tempo para medição-1 minuto, Outras Funções - 

Detector de Arritmia Cardíaca / Indicador de Hipertensão, Alimentação - 4 

pilhas AAA, Dimensões aproximadas da embalagem (cm) – AxLxP - 

16,2x11,5x12,8cm 50 UNID 

126 Membrana de osso Cirurgico UND 15 

127 Oculos de proteção para procedimentos médicos 30 UNID 

128 
papel Crepado 50x50 com 500 unidade  para esterilização em autoclave 500 PACOTE 

129 
Papel grau cirúrgico, filme laminado de poliéster com polipropileno   (para 

seladora), medindo 10 cm x 100 m 
UND 50 

130 Película para raio x adulto CX 10 

131 Película para raio x criança CX 10 

132 Perfurador de Lençol Ainsworth - (Golgran ou superior) UND 8 

133 Pinça Anatômica Dissecção 12cm   UND 30 

134 Pinça clínica p/ algodão UND 100 

135 Pinça Dente de Rato 14cm; confeccionados em Aço Inoxidável  UND 100 

136 Pinça Dissecção Anatômica 14cm; confeccionados em Aço Inoxidável  UND 100 

137 Pinça Porta-Grampo Palmer - (Golgran ou superior) UND 24 

138 Pinça Pozzy de metal confeccionados em Aço Inoxidável  UND 10 

139 Plasil Injetavel 10 cx 

140 Polidores EDENTA-pontas e Rodas Exa-Intrapol(ref.0512ou0511) UND 100 
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Pomada -- Hidrogel com Alginato  é um gel constituído por água 

purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de 

cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o 

ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, 

conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento 

mecânico. É um curativo primário, absorvente, não estéril,  40 UNID 

142 Ponta de ultrassom  UND 40 

143 
Porta Algodão Inox com Mola Porta Algodão com mola indicado para 

acomodar algodão limpo. Caractéristicas: Produzido em Aço Inoxidável 

com mola. Dimensões: 8 x 8 cm. Capacidade: 400 ml. Validade: 

Indeterminada. Garantia: 1 ano. 25 UNID 

144 
Porta Algodão Inox Porta Algodão indicado para acomodar algodão limpo. 

Caractéristicas: Produzido em Aço Inoxidável. Dimensões: 8 x 8 cm. 

Capacidade: 400 ml. Validade: Indeterminada. Garantia: 1 ano. 20 UNID 

145 Porta amálgama UND 50 

146 

PORTA LIMA ENDO 16 COM 2 UNIDADES -  Autoclavavel até 135º  

Embalagem c/ 2 unidades + 1 espuma  É um produto destinado a 

organizar com facilidade as limas no procedimento edodônticos e a 

esterilização das esmas.  Dimensões 138x52 m 10 PACOTE 

147 
PORTA LIMA P/ ESTERILIZAÇÃO - MINI 16 -  Autoclavavel até 135º  

Embalagem c/ 1 unidade   Tem finalidade de armazenar porta lima para 

esterilizar em autoclave * Dimensões 58,4x80,5x60,3 mm 10 UNID 

148 
Posicionador Radiográfico Autoclavável Adulto. Silicone Características: 

Posicionadores para Radiografia. Cor:Azul.Registro Anvisa Nº 

80243520028 Esterilizar em autoclave a uma temperatura máxima de 

135ºC. Recomenda-se utilizar envelope de grau cirúrgico. 25 UNID 

149 

Pote Dappen de Inox Pequeno 25mm Pote Dappen Inox Pequeno - 

Produzido em aço inox AISI 303. Dimensão: Diametro – 25 mm Altura – 

28 mm 30 UNID 

150 

Rampa Prancha de alongamento de Panturrilha para Fisioterapia 

informações do produto DESCRIÇÃO DO PRODUTO - Ângulo 60 graus - 

Piso Antiderrapante - abricada em Madeira Certificada - Durabilidade e 

Qualidade Comprovadas - Indicado Para Exercícios de Alongamento, 

Coordenação Motora e Propriocepção de Membros Inferiores 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - Para Auxiliar no Processo de 

Reabilitação de Membros Inferiores - Pode Ser Usada em Clínicas de 

Fisioterapia, Academias ou Até Mesmo em Casa - Torna a Reabilitação 

Mais Dinâmica e Agradável Sem Perder Foco Nos Resultados Esperados 

- A Rampa de Alongamento é Ideal Para Esse Tipo de Trabalho, Pois 

Permite Trabalhar o Aumento da Amplitude de Movimento da Articulação 

do Tornozelo, Alongando a Musculatura Envolvida e Ainda Trabalhar 

Outras Formas de Exercícios Para Tais Articulações, Sendo Muito Usada 

Nas Sessões de RPG (Reeducação Postural Global) DADOS TÉCNICOS 

- Peso: 3 Kg - Dimensões Aproximadas: Piso: 39cm Base: 43cm Altura: 

22cm Laugura: 25cm Angulo de Inclinação: 60º Material: Base 

Emborrachada Madeira MDF Revestido de TX Base  Emborrachada 

Antiderrapante  Piso Emborrachado Para Melhor Fixação No Chão  6 UNID 

151 Ranitidina Injetavel 10 cx 
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152 Régua Milimetrada Endodôntica UND 20 

153 Resina fluída UND 100 

154 Soda clorada 1000ml L 30 

155 Sonda Endodôntica Rhein - (Endoprime ou superior) UND 20 

156 Sonda exploradora  UND 100 

157 Sonda Exploradora n 05 100 UNID 

158 Soro Fisiológico 0,9% - Bolsa 100 ml Infusão hospitalar 600 UNID 

159 Soro Fisiológico 0,9% - Bolsa 250ml Infusão hospitala 600 UNID 

160 Sugador c/ 40 PCT 200 

161 Sugador Endodôntico - (Indusbello ou superior) UND 80 

162 

Suporte de Broca Agir Organizador Medico/Odontológico 30 Posições 

informações do produto Para acomodar e organizar até 30 seringas. 

Confeccionado com material de alta resistência, aumentando a 

durabilidade do produto. Maior praticidade no manuseio. Melhor 

organização dos materiais. Disponível em várias cores, possibilitando que 

o produto combine com o consultório/ambiente.Colocar no SUPORTE até 

30 seringas de produtos de sua preferencia. Composição: Acrílico.Uso 

profissional. 20 UNID 

163 Suporte para coletor de material perfurocortante 15 litros UND 25 

164 Tesoura longa inox UND 25 

165 Tesoura Mayo Stille 15cm Reta. confeccionados em Aço Inoxidável  UND 100 

166 Tesoura Spencer Reta p/ Retirar Pontos  UND 50 

167 Tira de lixa de aço 4mm c/ 12 PCT 80 

168 Tira de Polimento de resina c/ 150 CX 60 

169 Tramadol 50 mg/ml injetavel 10 cx 

170 Transamim 50 mg/ml injetavel 10 cx 

171 Tricresol 20ml UND 60 

172 Vitamina C Injetavel 10 cx 
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A N E X O I-A 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.2. a) O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para FUTURAS E 

EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS, DESCRITOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I DESTE 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DESTINADOS A DEMANDA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO FIRME/MG.  

1.2. Trata-se a princípio de processo licitatório para aquisição de matérias médico 

hospitalar e odontológico com valor estimado inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) por item.  

 

1.2.1. Desta forma, preceitua o art. 47, c/c art. 48 da Lei Complementar 123/2006, 

que a administração pública deverá conceder tratamento diferenciado e simplificado 

para as microempresas e empresas de pequeno porte em licitações cujo valor do 

item seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo nestes casos, realizar 

processo licitatório exclusivo para a participação de empresas enquadradas nas 

modalidades MEI, ME e/ou EPP, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei 

Complementar 123/2006, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 

social no âmbito municipal e regional. 

 

1.2.2. Ocorre que, diante da análise dos objetos deste certame, não foi possível 

comprovar a existência de um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos 

enquadrados como MEI, ME e/ou EPP, sediados neste município de Porto Firme e 

ou na região em uma distância de até 100 (cem) km, via asfalto. Desta forma, tendo 

em vista não haver neste município de Porto Firme/MG, nenhuma empresa que 

comercialize os objetos deste certame e ainda pelo fato de não haver na nossa região 

em uma distância de 100km via asfalto ao menos 03 (três) empresa do ramo, hão 

há motivos para se aplicar a exclusividade, eis que isso poderá trazer prejuízos ao 

erário.  

1.2.3. Desta forma, fica o presente processo aberto à ampla concorrência, buscando 

assim, o menor preço possível para a municipalidade. 

 

2. DA PROPOSTA E DO PRAZO DE ENTREGA 

2.a) O preço deverá ser cotado considerando a entrega dos materiais junto ao 

setor de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Firme, na Av. 18 de 

Agosto, nº 392, Bairro Centro, na cidade de Porto Firme/MG, no prazo de até 
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05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da ordem de 

fornecimento. No preço devera estar incluso todos os valores de quaisquer 

outros gastos ou despesas com o transporte, tributos, fretes, outros encargos 

ou acessórios, trabalhistas, previdenciários e etc. 

2.a1) Para cada ITEM da licitação cotado, valor limitado a 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula, sendo descartado demais casas por ventura 

apresentadas, exceto para item com valor inferior à R$ 0,20 (vinte centavos) 

o qual poderá ser apresentado com até 03 (três) casas decimais após a 

virgula, sendo desconsiderado demais casas decimais por ventura 

apresentadas, devendo ser apresentados em algarismos arábicos, expresso 

em moeda nacional. 

 

2.b) Os materiais deverão ser embalados em embalagens lacradas, e 

constar na parte externa sua composição e quantidade. 

2.c) Caberá à empresa vencedora, no momento da entrega do 

material, atender ao que segue: 

C1) Apresentar o material com a embalagem em perfeito estado, 

nas condições de temperatura exigidas no rótulo, sendo que todos os 

dados (rotulo e bula) devem estar em língua portuguesa. Deverão ainda 

estar separado por lotes e prazos de validade, com seus respectivos 

quantitativos impressos na nota fiscal; 

C2) No caso da entrega de material em quantidades maiores que 

as solicitadas, vezes necessário para evitar o fracionamento da 

embalagem primária e/ou secundária, a empresa deverá encaminhar 

Nota Fiscal de Simples Remessa, para que possamos legalizar tal 

recebimento; 

C3) O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua 

entrega deverá ser de no mínimo 75% do prazo total de validade 

previsto para o produto; 

C4) O transporte dos materiais deverá obedecer a critérios de 

modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade e quando for o 

caso, esterilidade dos mesmos. Em se tratando de produtos 
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termolábeis, deverão ser acondicionados conforme especificação do 

fabricante. 

C5) Certificado de Registro de Produto, em plena validade, 

expedido pela ANVISA, ou protocolo de revalidação, desde que 

requerido no primeiro semestre do último ano do qüinqüênio de 

validade (Resolução da Diretoria Colegiada RDC/ANVISA n˚ 250 de 

20 de outubro de 2004) para medicamentos nacionais ou importados. 

(OBS. Não serão aceitos protocolos de solicitação de registro); 

2.d) As propostas deverão estar rigorosamente de acordo com o Anexo I 

do Edital, na sua numeração, seqüencial dos itens. 

2.e) Substituir, imediatamente após a notificação, o material que 

apresentar qualquer impropriedade, sem implicar custos adicionais 

aos preços contratados. 

 

2.f) A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções 

previstas na Lei 8.666/93, no Decreto Municipal Regulamentar e no 

Edital. 

 

3. DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DO REAJUSTE DE PREÇO 

3.a) As Notas fiscais correspondentes aos itens relacionados, deverão 

ser emitidas de acordo com as indicações contidas na Ordem de 

Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

3.b) Na Emissão das Notas Fiscais, a descrição dos itens deverá estar 

conforme a descrição do Edital, podendo antes de emiti-la entrar em 

contato com o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de 

Ervália/MG, para eventuais explicações. 

3c) Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da 

vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 

da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 
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3.d) Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos 

preços praticados no mercado mantendo-se a diferença percentual 

apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquela 

vigente no mercado à época do registro. 

3.e) Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de 

mercado, o Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor, mediante 

correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a 

definição do parágrafo Único. 

3.f) Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de 

Compras convocará as demais empresas com preços registrados para o 

ITEM, se for o caso, ou, ainda, os fornecedores classificados 

respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do 

primeiro classificado para redução do preço hipótese em que poderá 

ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço 

registrado. 

3.g) Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 

registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados 

pelo Setor de Compras desta Prefeitura. 

3.h) O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal no Setor de Compras da Prefeitura 

Municipal de Porto Firme/MG, devidamente atestada pelo chefe do 

Almoxarifado comprovando a entrega dos materiais, contendo: 

“número da modalidade, número do processo licitatório, número 

do registro de preço”, agência e conta corrente em nome da 

proponente do banco a ser depositado (preferencialmente da Caixa 

Econômica Federal ou Banco do Brasil). 

3.i) Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer 

fatura ou crédito existente em favor do fornecedor. 
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3.j) Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a 

diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 

necessário. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Critério de julgamento: menor preço por ITEM. 

b) A nota de empenho da despesa e/ou autorização de fornecimento terão 

força de contrato, conforme prevê o Artigo 62 da Lei 8.666/93. 

c) Como condição para celebração da Ata de registro de Preço e pagamento, o 

licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação. 

 

Porto Firme/MG, 16 de outubro de 2019. 

 

ADMILSO ANTONIO DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME 
Av. 18 de Agosto, n.º 392 – Porto Firme – MG 

Telefax: (31) 3893.1456 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 
REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 

 

 
ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

OUTORGANTE: A ______________(nome da empresa), CNPJ ____________, com 

sede à _____________________, neste ato representada pelo(s) 

____________ (diretores ou sócios, com qualificação completa – 

nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço). 

 

 

OUTORGADO: Senhor (es) _________________________ (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço). 

 

 

PODERES.....

... 

A quem confere poderes para junto a Prefeitura Municipal de 

.............................. praticar os atos necessários para 

representar a outorgante na licitação em epígrafe, usando dos 

recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe(s) ainda, 

poderes especiais para: 

desistir de recursos e do prazo recursal; 

interpor recursos; 

apresentar lances verbais; 

negociar preços e demais condições; 

confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer-se esta 

para outrem, com ou sem reserva de poderes. 

 

....................................................., ..... de ................................ de 2019. 

 

_____________________________________ 

OUTORGANTE (RECONHECER FIRMA) 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

EDITAL Nº 031/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 035/2019 

 

PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 – REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 TIPO MENOR 

PREÇO POR ITEM – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME-MG 

Proponente: 

Endereço: Cidade: 

Telefone: Fax.: E-mail: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 

CNPJ: Inscrição Estadual:  
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID 
MARCA P. UNIT ´P. TOTAL 

1 
Afastador Labial Abritec Abridor de Boca Azul - 

Infantil 
UND 10 

   

2 Alavanca 304 UND 10    

3 
Alicate Pré Curvador de Lima - (Endoprime) ou 

superior 
UND 20 

   

4 Anestésico lidocaína 2% com 50 tubetes CX 100    

5 

APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR 

COM RODIZIO  O esfigmomanômetro 

hospitalar com rodízios da Premium (também 

conhecido como aparelho de pressão 

hospitalar) é um equipamento verificado e 

aprovado pelo INMETRO, o qual possui 

manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon 

e fecho em velcro. Indicações  

Esfigmomanômetro aneróide é indicado para 

medição da pressão arterial sanguínea. 

Diferenciais e benefícios Verificado e 

Aprovado pelo INMETRO; Pode ser montado 

em Mesa ou Parede; Compartimento para 

armazenamento seguro da sistema de 

inflação; Escala ampla e de fácil leitura;  Livre 

de mercúrio; Opção com rodízios; Acompanha 

braçadeira tamanho adulto; Excelente opção 

para o profissional da área da saúde que 

busca um equipamento confiável, de ponta, 

compacto, moderno e com um ótimo custo 

benefício. Itens inclusos Base com 5 rodizios 

para total estabilidade no uso diário; Haste em 

alumínio, mais resistente e não oxida; Visor 

claro que permite fácil visualização; Manguito 

e pera em PVC - alta resistência; Braçadeira 

em Nylon impermeável de alta durabilidade 

(Adulto de 18 a 35cm); Possui tubo em espiral 

para longo alcance e compartimento traseiro 

para armazenamento da braçadeira e pera; 

Altura do produto (cm) 19 Largura do produto 

(cm) 50 Profundidade do produto (cm) 48 Peso 10 UNID 
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líquido (Kg)3,025 Altura da embalagem (cm)19 

Outras medidas +Braçadeira Adulto: 

52X14,5cm / Manguito 12X22cm / 

Circunferência de Braço 18 - 35cm; Haste em 

alumínio (sem a base) : Mínimo 46cm / Máximo 

10cm; Tubo : Mínimo 25cm / Máximo 150cm 

6 BACIA INOX 30CM X 6,3 - CAP. 2,5 L  UND 15    

7 

Band-Aid  Transparente Com 40 Unidades 

Band-Adi  deixa o seu ferimento protegido de 

sujeiras, germes e atrito, garantindo uma 

cicatrização mais rápida. Com Band-Adi o 

machucado não fica abafado. Suas tiras 

especias com microfuros permite que o 

ferimento respire mesmo quando está coberto. 350 PACOTE 

   

8 

Bandeja Inox 42x30x4,5 Bandeja Retangular 

Lisa em Aço Inoxidável. 

Característica: Produzido em Aço Inoxidável. 

Dimensões: 42 x 30 x 4,5 c. Capacidade 4,2 

litros. 50 UNID 

   

9 

Bandeja Inox Lisa para 6 Instrumentos com as 

divisorias 22x9x1,5 cm Econox - Fami 

Dimensão: 22x9x1,5cm   100 UNID 

   

10 

Bandeja p/ Esterilização de Instrumentos 

Pequena É um produto auxiliar destinado a 

arrumar e esterilizar os instrumentais 

odontológicos em autoclave. Caracteristicas: 

Tamanho:85x209x12 mm. Registro Anvisa Nº 

80243520023. Cores: Azul citrico, Rosa, 

Verde. amarelo e roxo.  50 UNID 

   

11 Bloco de carbono UND 20    

12 

BOLSA PARA AMPOLA VERMELHA – VAZIA 

Bolsa para Ampola Vermelha Vazia A Medaxo 

trabalha com as melhores linhas de Bolsa para 

Ampola Vermelha, aqui você encontra 

qualidade e preço baixo. A Bolsa para Ampola 

Vermelha foi desenvolvida com design 

específico para transportar medicamentos, 

esta peça é produzida em nylon com 

revestimento externo. Toda a parte interna da 

bolsa é revestida por uma manta térmica 

impermeável, as alças permitem regulagem de 

tamanho e a possibilidade de transporte na 

mão ou nas costas em forma de 

mochila.Características da Bolsa para Ampola 

Vermelha:  Cor: Vermelha - Confeccionada em 

Nylon de alta resistência; - Alça com 

regulagem para transporte; - Emblema frontal 

Cruz da Vida; - Garante proteção aos 

medicamentos - Parte interna revestida por 

uma manta térmica impermeável - Transporte 

na mão ou nas costas em forma de mochila 

Dados técnicos:  5 UNID 
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13 

Bolsa Transporte Resgate Socorrista Samu 

Emergência Resgate Tamanho aproximado: 

60cm X 40cm X 30cm. • ModeloAPH • Tipo de 

bolsaTransversal • Materiais da bolsaPoliester 

• GêneroSem gênero• IdadeAdultos • Altura28 

cm • Largura38 cm • Profundidade58 cm • 

Temporada de lançamentoPrimavera-verão 

BOLSA APH IMPERMEÁVEL Verde limão, 

azul,vermelha laranjada Bolsa para APH 

Impermeável, confeccionadas em Poliester 

nylon 300 resinado impermeável engates em 

Nylon, materiais de alta resistência e 

durabilidade. Possuem duas alças laterais e 

uma tiracolo, quatro bolsos externos e dois 

internos, com varias repartições fixadas com 

Velcro, que podem ser redimensionadas para 

melhor acomodação dos equipamentos e 

materiais para o resgate.Produto projetado 

junto aos Bombeiros para melhor atender as 

suas necessidades. Dispõem também de 

faixas refletivas em toda a sua volta para 

melhor visibilidade do socorrista durante a 

noite. 12 meses de garantia contra defeito de 

fabricação 5 UNID 

   

14 Borracha separadora de Orto PCT 25    

15 Broca para alta rotação Zekrya Extra longa UND 30    

16 

BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 FUROS FG E CA 

- GOLGRAN Indicação:Indicado para auxiliar 

na organização do consultório, como 

acondicionador de brocas. Características: 

Alumínio.  Indicado para FG e CA. 30 UNID 

   

17 

Broqueiro Autoclavável 09 furos (Estojo 2807) 

- Baixa Rotação -Indicado para armazenar e 

organizar as brocas durante o processo de 

autoclavagem. Características: * Dimensões 

internas: 73 x 50 x 52mm. * BAIXA ROTAÇÃO 

* Não apresentam cantos vivos. * Fácil higiene 

e esterilização. * Alta performance e 

durabilidade. * Leves e fáceis de transportar. * 

Autoclaváveis.* Desenvolvidos em 

termoplásticos de alta engenharia. * Registro 

anvisa: 80213420030 35 UNID 

   

18 

Broqueiro FG 24 Furos Alumínio O Broqueiro é 

um produto que auxilia na organização, 

armazenamento, transporte e esterilização de 

brocas odontológicas; - Produzido em material 

resistente que possibilita a esterilização em 

autoclave.  Autoclavável; Fabricado em 

Aluminio. 30 UNID 

   

19 

Broqueiro FG 24 Furos Alumínio - O Broqueiro 

é um produto que auxilia na organização, 

armazenamento, transporte e esterilização de 

brocas odontológicas; - Produzido em material 

resistente que possibilita a esterilização em 25 UNID 

   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME 
Av. 18 de Agosto, n.º 392 – Porto Firme – MG 

Telefax: (31) 3893.1456 

 

autoclave. 

20 

BROQUEIRO INOX 30 FUROS - Indicação: 

Indicado para auxilia na organização, 

armazenamento, transporte e esterilização de 

brocas odontológicas.  Características: 30 

Furos para pontas.Produzido em material 

resistente que possibilita a esterilização em 

autoclave.Tamanho 7x6x3cm. Validade: 5 

anos após a data de fabricação. 30 UNID 

   

21 

Broqueiro Odontologico 60 Furos Autoclavavel 

Características ModeloAutoclavavel Descrição 

25 Brocas/Pontas de Alta Rotação 35 

Brocas/Pontas de Baixa Rotação (CA)  20 UNID 

   

22 

Broqueiro Odontológico Autoclavável 16 Furos 

Indicação:Indicado para armazenar brocas e 

esterilizar em autoclave. Características: 

Tampa translúcida, fácil visualização das 

brocas; Fácil de carregar; Broqueiro para 16 

Brocas de Alta ou baixa rotação. Esterilizar a 

uma temperatura máxima de 135ºC. 

Recomenda-se utilizar envelope de grau 

cirúrgico. Dimensões: 80,5 x 58,4 x 60,3 mm 

Registro Anvisa: 80243529007 25 UNID 

   

23 

Broqueiro Odontológico Autoclavável 16 Furos 

Indicação:Indicado para armazenar brocas e 

esterilizar em autoclave. Características: 

Tampa translúcida, fácil visualização das 

brocas; Fácil de carregar; Broqueiro para 16 

Brocas de Alta ou baixa rotação. Esterilizar a 

uma temperatura máxima de 135ºC. 

Recomenda-se utilizar envelope de grau 

cirúrgico. Dimensões: 80,5 x 58,4 x 60,3 mm 

Registro Anvisa: 80243529007 30 UNID 

   

24 

Broqueiro Plástico com 105 Furos 

Características: Dimensões 127x100x70 mm; 

Não autoclavável. 15 UNID 

   

25 

Cabo com Espelho Bucal em Alumínio 

Colorido Utilizado para facilitar a visualização 

em procedimento odontológico. 

Características: Produzido em alumínio. 

Dimensões: Comprimento – 111 mm, 

Espessura cabo – 6 mm 100 UNID 

   

26 Cabo de espelho nº25 UND 100    

27 Cabo para bisturi N°5 UND 20    

28 Cabo para TENS com duas saidas UND 50    

29 

Caixa De Sutura Em Aço Inox 7 Itens 

Descrição 2031 ESTOJO PERFURADO 

18X07X02CM AUTOCLAVAVEL 1 PÇ 25 

CABO PARA BISTURI N.3 13CM 1 PÇ 176 

PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM 

1 PÇ 170 PINCA ANATOMICA DISSECCAO 

12CM 1 PÇ 225 PINCA HALSTEAD 

MOSQUITO CURVA 12CM 1 PÇ 296 PORTA 50 UNID 
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AGULHA MAYO HEGAR 14CM 1 PÇ 321 

TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM 1 

PÇ  

30 

CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA TNT 

AZUL 30GR ESTÉRIL C/20 PROTDESC   

Características do Produto: Campo 

descartável confeccionado em TNT de 

estrutura flexível, plana e porosa, por processo 

automatizado.Indicação: Campo descartável 

para cobrir a superfície a ser protegida (campo 

comum) ou isolar a área a ser manipulada 

(campo fenestrado).Ideal para as áreas 

médicas, hospitalares e 

odontológicas.Proteção: Oferece segurança e 

proteção contra contaminação cruzada, 

mantendolimpeza e higiene durante os 

procedimentos.Conteúdo da embalagem: 

Pacote com 20 unidades.Características do 

Material:Excelente distribuição e 

homogeneidade dos filamentos;Boa 

resistência mecânica; Leveza 

extraordinária;Não libera fiapos; Inerte e 

antisséptico;Hipoalergênico e Atóxico;Baixa 

condutividade térmica;Baixa 

inflamabilidade.Compatibilidade com 

AgentesEsterilizantes:Óxido de 

Etileno;Autoclave.Não é impermeavel e por 

isso é mais indicado pra cirurgias simples e 

sem derramamento de liquidoRegistro no 

Ministério da Saúde - ANVISA : 

80404440001Composição: Não-Tecido 100% 

Polipropileno 80 UNID 

   

31 Cera pra osso UND 20    

32 Cimento fosfato de zinco líquido 10ml CX 20    

33 Cimento fosfato de zinco pó 28g CX 25    

34 Cimento Vilevi UND 25    

35 Clorexedina 0,12% Lt 50    

36 

CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML 

Clorexidina LOÇÃO AQUOSA Almotolia 0,2%  

100ml Rioquimica Descrição Técnica: Riohex 

0,2 é uma loção aquosa de higienização diária 

da pele. Contendo ingredientes atuantes nas 

situações que exigem complementação do 

asseio corporal, confere suavidade na 

aplicação diária.  Riohex 0,2 é uma solução 

aquosa que contém ingredientes atuantes nas 

situações que exigem complementação do 

asseio corporal. confere suavidade na 

aplicação diária. Embalagem flip top. Validade: 

24 meses.  Cosmético notificado.  10 UNID 

   

37 Complexo B injetavel 10 CX 
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38 
Compósito hídrico para restauração dental 4g 

T (resina) 
UND 50 

   

39 

Compressa de gase 13 fios por cm², com 

dimensões 4,5 x 7,5, 100% algodão, 

atendendo as especificações da NBR 13841, 

pacote com 500 unidades. 

PCT 60 

   

40 Condutor de Calor - (Endoprime) UND 20    

41 Cone de borracha para acabamento de resina UND 80    

42 
Cones de Guta-Percha Fine Medium - (Odous 

de Deus ) 
UND 20 

   

43 
Cones de Guta-Percha Fine Medium E.L. - 

(Odous de Deus) 
UND 30 

   

44 
CUBA RETANGULAR / BANDEJA 

35X25X04CM  
UND 25 

   

45 

Curativo Bandage Tamanho Grande 

Hipoalergênico Não-tecido Adesivo Grande 

Ferida Médica de Primeiros Socorros ao ar 

livre • 10 pcs, 6 cm x 7 cm • Material: Tecido 

Não-tecido • Cada peça embalada 

individualmente, estéril • Respirável e 

Confortável • Cobre e protege as abrasões, 

cortes, queimaduras leves, bolhas, e pós-

incisões cirúrgicas, prevenir a infecção • Látex 

livre e hipoalergênico • Hipoalergênico 

adheisve evita qualquer irritação da pele em 

massa • Ele é composto de uma almofada 

macia, material de base e Não-tecido camada 

superior • Ilha especial almofada absorve todo 

o sangue e exsudato da ferida e oferece uma 

almofada macia para a ferida. a almofada não 

furar a ferida e daí a remoção é indolor.• Data 

de validade: 2 Ano 300 PACOTE 

   

46 CURATIVO BOTA DE UNNA CASEX 

10,2CMX9,14M- KIT C/05 UNIDADES 100 KIT 

   

47 
CURATIVO CARVÃO ATIVADO COM PRATA 

CURATEC 10,5X10,5 100 UNID 

   

48 

Curativo Cirúrgico Algodonado Estéril 15 x 30 

cm É um curativo cirúrgico estéril feito com 

algodão indicado para absorção de sangue e 

secreção líquidas, distribuindo o fluxo por toda 

a extensão, minimizando o risco de vazamento 

de líquidos, dando melhor aparência aos 

curativos propiciando maior conforto ao 

paciente. Características Feito de algodão 

Ideal para absorção de sangue e secreções. 250 UNID 

   

49 

Curativo Hidrocolóide 10x10cm O Curativo 

Hidrocolóide  10x10cm -  é a solução delicada 

e comprovada para selagem e cicatrização de 

feridas pouco a moderadamente exsudativas. 

Comfeel Hidrocolóide pode ser usado também 

como curativo secundário. Consiste em 

partícuulas de Carboximetilcelulose de Sódio 

(CMC) que absorvem umidade, encapsuladas 100 UNID 
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em uma massa sintética, elástica e pegajosa. 

A película superior é um filme de poliuretano 

semipermeável. Tamanho: 10 x 10cm - 

embalagem individual. Película superior 

resistente à água e bactérias. A película 

superior semipermeável permite evaporação 

correspondente ao nível de exsudato, mas 

impede que bactérias e água entrem na ferida.  

50 

Curativo Hidrocolóide com Alginato Contorno 

6x8cm Curativo Hidrocolóide Contorno 6x8cm 

– 3280 Coloplast -  é um curativo hidrocolóide 

de absorção superior que promove o meio 

ambiente úmido ideal para acelerar o processo 

de cicatrização de feridas agudas e crônicas 

com nível de exsudato baixo a moderado. - 

Comfeel® Plus Curativo Hidrocolóide 

apresenta excelente custo-efetividade, pois 

possui absorção superior pela presença de 

partículas absorventes de carboximetilcelulose 

e alginato de cálcio em sua composição, 

reduzindo as trocas e permanecendo mais 

tempo na ferida. Tamanhos e formatos 

especiais.Curativo Hidrocolóide possui 

formatos especiais para melhor fixação em 

cotovelos, calcâneos, região escapular, 

trocanteriana e região sacral Redução do odor 

e da dor. - Comfeel® Plus Curativo 

Hidrocolóide é efetivo na redução do odor e da 

dor, pois protege a ferida e proporciona o meio 

úmido ideal que protege as terminações 

nervosas expostas na lesão. Especificações 

Técnicas:  – Uso único; – Embalagem estéril;  100 UNID 

   

51 

Curativo Hidrocolóide com Alginato Sacral 

18x20cm O Curativo Hidrocolóide Sacral 

Dressing Comfeel Plus 18 x 20 cm - Coloplast 

3285 mantém ambiente úmido e protege a 

ferida de resfriamento e de bactérias. Flexível 

e suave, estéril e auto-adesivo, adere 

confortavelmente ao contorno da região sacral. 

Facilita o processo de cicatrização. Utilizado 

no tratamento de Úlceras por Pressão na 

região sacral. Quando o curativo Comfeel Plus 

absorve o exsudato da ferida, um gel 

esbranquiçado é formado. Película superior 

resistente à água e bactérias. A película 

superior semipermeável permite evaporação 

correspondente ao nível de exsudato, mas 

impede que bactérias e água entrem na ferida. 

Curativo hidrocolóide estéril e auto-adesivo, 

com formato sacral. Promove o meio ambiente 

úmido através da absorção superior e controle 

do exsudato, composto por 

carboximetilcelulose e alginato de cálcio, 

possui uma membrana inteligente de 

permeabilidade seletiva que controla a saída 

de vapor d´água e impede a entrada de água e 100 UNID 
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bactérias , minizando o risco de infecção; 

possui sistema de aplicação sem-toque para 

uma melhor assepsia , grade demarcadora 

para acompanhamento da área de ferida, 

bordas biseladas para uma melhor fixação à 

pele. Registro na ANVISA: 10430310018 

52 

Cutativo Alginato de Calcio da marca coloplast 

ou superior, 44 cm x 3 cmBiatain Alginato é um 

curativo com alginato altamente absorvente 

para feridas de moderada a altamente 

exsudativas de qualquer tamanho, forma e 

profundidade. Biatain Alginato é um curativo 

com alginato altamente absorvente para 

feridas de moderada a altamente exsudativas 

de qualquer tamanho, forma e profundidade. • 

44cmx3cm - Unidade 100 UNID 

   

53 Diazepam 10 mg injetavel 10 CX 
   

54 Discos de polimento UND 55    

55 Escova de Robsom UND 110    

56 

Esfigmomanômetro De Parede Ou Mesa 

Equipamento com visor amplo é ideal para 

clínicas, hospitais, ambulatórios e salas de 

triagem. A fixação do produto na parede evita 

quedas e perda da calibração, mantendo o 

aparelho sempre disponível e calibrado. 

Descrição: Verificado e Aprovado pelo 

INMETRO; Pode ser montado em Mesa ou 

Parede; Compartimento para guardar a 

braçadeira e a pêra, mantendo o local 

organizado; Escala ampla e de fácil leitura; 

Livre de mercúrio; Tubo helicoidal longo; 15 UNID 

   

57 

Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m Fita 

adesiva composta por tecido 100% algodão, 

tratado com resinas acrílicas, adesivo à base 

de óxido de zinco, borracha natural e resinas. 

Contém Látex. 150 UNID 

   

58 
Espátula Flexível Endodôntica - (Endoprime, 

Odous ou superior) 
UND 20 

   

59 Espátula para resina UND 90    

60 Especulo ginecologico descartavel P 800 UNID 
   

61 
ESPECULO HARTMANN NASAL ADULTO 

Nº2  
UND 10 

   

62 

Estadiômetro de Bolso -  Composto:  Trena 

métrica com leitura de ambos os lados da 

lâmina escalonada;Quatro peças de alumínio 

naval que são o suporte da trena métrica; 

Régua delimitadora,; Nivelador; Régua de 

solo. Para a utilização: conecta-se as três 

primeiras através de dois sistemas 

"parafuso/borboleta" formando o conjunto 

superior. De onde parte a "lâmina duplamente 

escalonada" que irá conectar-se com régua de 25 UNID 
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solo. Comprimento: 3 m 

63 ESTOJO CIRÚRGICO 20X10X0,5 CM  UND 100    

64 

Estojo P/ Esterilização - com 2 Unidades 

Características:  Projetado para comportar 

também carpules e espelhos. Não encostar na 

parede da autocleve. (temperatura ate 135 

graus.  Esterilizar a uma temperatura máxima 

de 135ºC. Recomenda-se utilizar envelope de 

grau cirúrgico. Medida: Dimensões 175x90x15 

mm 50 UNID 

   

65 

Estojo para Esterilização com Suporte –  É um 

produto destinado a organizar e esterilizar os 

instrumentos em autoclave.  Características: 

Esterilizar a uma temperatura máxima de 

135ºC. Recomenda-se utilizar envelope de 

grau cirúrgico. Anvisa:80243520030 

Dimensões Externa: 203x90x24,5mm - 

Dimensões Interna: 185x80x18 mm 50 UNID 

   

66 

Estojo Perfurado Inox Econox 28X14X6cm 

Caracteristicas: Estojo Liso em Aço Inoxidável; 

Dimensões: 28 X 14 X 6 cm; Material: Aço 

Inoxidável; Linha Econox ou superior; 80 UNID 

   

67 

Fantoche Com Dente Pelúcia Luxo Com Macro 

Arcada Dinossauro Características Fantoche 

ModeloDinossauro PersonagemLuxo com 

Macro Arcada AnimalDinossauro Azul Tipo de 

fantochePelúcia Idade mínima recomendada8 

anos Comprimento36 cm Descrição  Bicho de 

pelúcia com altura média de 40 cm, contendo 

macro arcada superior e inferior inquebrável, 

macro escova de 36 cm, fio dental e bolsa 

para transporte. Produto ideal para pais, 

dentistas, odontólogos darem palestra sobre o 

tema saúde bucal nas escolas e eventos. 4 UNID 

   

68 

Fantoche Dentário Pelúcia Luxo Com Macro 

Arcada - Leão Características MarcaFantoche 

ModeloLeão PersonagemLuxo com Macro 

Arcada AnimalLeão Peças por set1 Tipo de 

fantochePelúcia Idade mínima recomendada8 

anos Comprimento36 cm Descrição Bicho de 

pelúcia com altura média de 40 cm, contendo 

macro arcada superior e inferior inquebrável, 

macro escova de 36 cm, fio dental e bolsa 

para transporte. Produto ideal para pais, 

dentistas, odontólogos darem palestra sobre o 

tema saúde bucal nas escolas e eventos. 4 UNID 

   

69 

Fantoche Dentário Pelúcia Luxo Com Macro 

Arcada - Tigre Características MarcaFantoche 

ModeloTigre PersonagemLuxo com Macro 

Arcada AnimalTigre Peças por set1 Tipo de 

fantochePelúcia Idade mínima recomendada8 

anos Comprimento36 cm Descrição Fantoche 

Dentário Pelúcia Luxo com Macro Arcada – 

Tigre Bicho de pelúcia com altura média de 40 

cm, contendo macro arcada superior e inferior 4 UNID 
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inquebrável, macro escova de 36 cm, fio dental 

e bolsa para transporte. Produto ideal para 

pais, dentistas, odontólogos darem palestra 

sobre o tema saúde bucal nas escolas e 

eventos 

70 

Fantoche Dentário Pelúcia Luxo Com Macro 

Arcada - Urso Características MarcaFantoche 

ModeloUrso PersonagemLuxo com Macro 

Arcada  AnimalUrso Peças por set1 Tipo de 

fantochePelúcia Idade mínima recomendada8 

anos Comprimento36 cm Descrição Fantoche 

Dentário Pelúcia Luxo com Macro Arcada – 

Urso Bicho de pelúcia com altura média de 40 

cm, contendo macro arcada superior e inferior 

inquebrável, macro escova de 36 cm, fio dental 

e bolsa para transporte. Produto ideal para 

pais, dentistas, odontólogos darem palestra 

sobre o tema saúde bucal nas escolas e 

eventos. 4 UNID 

   

71 Fernegan 25/ml Injetavel 10 cx 
   

72 Fio de sutura agulhado de seda 5.0 UND 60    

73 
Fio de Sutura Nylon 4.0 MT 1/2 Ag. 1,5 cm – 

Triangular. Caixa c 24 Unidades. 
CX 50 

   

74 Fio dental 500m UND 20    

75 Fio dental infantil 25 mtS UND 1500    

76 

Fita Hipoalérgica microperfurada transparente 

10cm x4,5 m A Fita ( esparadrapo ) 

Transparente possui excelente adesão, 

indicado para fixação de curativos, sondas, 

drenos, entre outros. Suas micro perfurações 

possibilitam a ventilação da pele e evitam a 

proliferação de bactérias. 150 UNID 

   

77 Fita micropere transparente 25mmx1,5 100 UNID 
   

78 Fita Micropore Hipoalergênica 1,5 cmx4,5m 100 UNID 
   

79 Fita Micropore Hipoalergênica 2,5 cmx4,5m 100 UNID 
   

80 Fita Micropore Hipoalergênica 2,5 cmx4,5m 100 UNID 
   

81 Fita Micropore Hipoalergênica 5 cmx4,5 100 UNID 
   

82 Fita Micropore Hipoalergênica 50x10 50 UNID 
   

83 Flúor tópico 200ml UND 200    

84 Fórceps Odontológico 101 Infantil  30 UNID 
   

85 Furosemida injetavel 10 cx 
   

86 Guta em bastões e hygienic 120g CX 15    

87 Histerômetro UND 5    

88 Iodofórmio 10g UND 15    
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89 
Jogo de Condensadores Schilder - (Endoprime 

ou superior) 
UND 20 

   

90 

Kit 10 Chapas Tatame Tapete Eva Infantil 

Fitness Ginastica Colorido informações do 

produto Kit 10 Chapas Tatame Tapete Eva 

Infantil Fitness Ginastica Colorido  Tatame 

feito por quem entende de E.V.A.! O Tatame é 

produzido em E.V.A. de qualidade e densidade 

adequadas para garantir a segurança e o 

conforto do usuário em diversas aplicações. A 

textura do Tatame, além de apresentar design 

agradável e conforto ao contato com a pele, 

proporciona alta aderência, protegendo o 

usuário de derrapagens e escorregões. 

Especificações: Medidas 50x50x1 cm. 10 KIT 

   

91 

Kit 20 Tatame Infantil Tapetinho 50x50x1cm 3 

Tons De Azul informações do produto KIT 20 

TATAME INFANTIL TAPETINHO 50X50X1CM 

3 TONS DE AZUL  Especificações:  Medidas 

da chapa: (comprimento x largura x 

espessura): 50x50x1cm. Quantidade de 

chapas: 20 unidades.Quantidade de bordas: 

40 unidades. 20 chapas cobrem uma area de 

2.5 x 2 metros (5 metros quadrados). Cor: 03 

tons: azul royal, azul bebê e azul marinho. 10 KIT 

   

92 

Kit Cirúrgico Paramentação Estéril para 

Implante Rosa Gr.40 Mais informações sobre o 

Kit de paramentação: Kit Estéril de uso único, 

fabricado em polipropileno (TNT - Tecido Não 

Tecido).Seleção de produtos reunidos, 

embalados e termoselados em papel grau 

cirúrgico. Enviados para esterilização a Óxido 

de Etileno (EtO) por serviço 

terceirizado.Embalagem com indicador 

químico que altera cor se submetido a 

EtO.Formato envelope com uma face opaca e 

outra de filme plástico transparente, facilitando 

a visualização do material interno. 

*Esterelizado no processo de òxido de 

etileno.Válidade de 2 anos ou maisItens 

Inclusos:Kit: Implante ProtClear Rosa - 

Gramatura 40, 02 Aventais, 02 Toalhas de 

Mão, 02 Máscara Tripa, 02 Toucas, 02 Pares 

de Propé, 01 Campo de Mesa (1,00x050 cm), 

02 Campos de Mesa (0,70x0,70 cm), 01 

Campo Fenestrado (1,20x0,70cm)01 Capa de 

Cadeira, 02 Odonto Protetores, 01 Protetor de 

Revretor 150 KIT 

   

93 

Kit Clínico Azul Pontas com tratamento de 

superfície não aderente. Melhor empunhadura, 

proporcionando maior conforto. Todos os 

instrumentos são fabricados com ponta em aço 

AISI 420 e cabo em alumínio anodizado. 

Composição do kit: 1 cabo para espelho #25 

azul 1 escavador SSW #17 azul 1 explorador 50 KIT 
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duplo #5 azul 1 pinça #317  1 espelho 

odontológico #5 

94 

Kit Clínico Odontológico Com Estojo E Carpule 

Com Refluxo Vermelho Itens Inclusos: 01 

Espelho com Cabo alumínio colorido;  01 

Pinça Clíncia Comum; 01 Sonda Exploradora 

nº 5 ou nº47. 01 Seringa Carpule Colorida;  01 

Estojo para Esterilização de Plástico Perfurado 

- Prisma 70 KIT 

   

95 

Kit Clínico Rosa Pontas com tratamento de 

superfície não aderente. Melhor empunhadura, 

proporcionando maior conforto. Todos os 

instrumentos são fabricados com ponta em aço 

AISI 420 e cabo em alumínio anodizado. 

Composição do kit: 1 cabo para espelho #25 

rosa 1 escavador SSW #17 rosa 1 explorador 

duplo #5 rosa 1 pinça #317 1 espelho 

odontológico #5 50 KIT 

   

96 

Kit Clínico: Sonda Exploradora, Pinça Clínica, 

Espátula Resina e Espelho c/ Cabo 

Embalagem com 01 Pinça Clinica Comum, 01 

Sonda Exploradora Nº5, 01 Espátula Inserção 

6335 Nº 1 ( SILICATO)e 01 Espelho com 

Cabo.  Sonda exploradora nº 5: Produzido em 

aço inox AISI 420. Dimensão: Comprimento - 

160 mm Espessura do cabo - 5mm Diametro 

das pontas ativas - 0,5 mm Funcionalidade - 

Instrumento utilizado para fazer sondagens 

iniciais em qualquer tipo de procedimento. 

Cabo de espelho alumínio: Produzido em 

alumínio. Dimensões: Comprimento - 111 mm 

Espessura cabo - 6 mm Funcionalidade - 

Instrumento utilizado para portar espelho 

clínico. Pinça Clínica: Produzido em aço inox 

AISI 420. Dimensão: Comprimento - 160 mm 

Espessura da ponta ativa - 1,5 mm Largura da 

ponta ativa - 1,5 mm Funcionalidade: 

Instrumento utilizado para pegar algodão. 

Espátula de Inserção Dupla 6335 N 1 

(Silicato): Produzido em aço inox AISI 420. 

Dimensões: Comprimento 170 mm Espessura 

do cabo 5 mm Comprimento da ponta ativa 1 - 

0,8 mm Largura da ponta ativa 1 - 1,6 mm 

Espessura da ponta ativa 1 - 0,5 mm 

Comprimento da ponta ativa 2 - 0,10 mm 

Largura da ponta ativa 2 - 2,5 mm Espessura 

da ponta ativa 2 - 0,5 mm Funcionalidade - 

Instrumento utilizado para inserção de resina. 70 KIT 
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97 

Kit Macro Modelo Escovação Gigante Com 

Macro Escova Características Kit Macro 

Modelo Escovação Gigante Com Macro 

Escova ESPECIFICAÇÃO: KIT MACRO 

ESCOVAÇÃO GIGANTE COM LÍNGUA 

contém: arcada superior, arcada inferior, 

língua e articulador metálico flexível, medindo 

15x13x13cm, que permite posicionar na 

oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e 

mordida cruzada. Ideal para treinamento de 

escovação dentária, de língua e uso de fio 

dental, macro escova dentária medindo 38cm, 

bolsa para transporte. Acompanha diagrama 

explicativo em placa de poliestireno que mede 

20x14,5cm com informações sobre escovação 

dental. 10 UNID 

   

98 

Kit Maleta para Transporte de Medicamentos 

com 14 Gelos Reutilizáveis  Kit Maleta para 

Transporte de Medicamentos com 14 Gelos 

Reutilizáveis Orthopauher O kit maleta para 

transporte de medicamentos com 14 gelos 

reutilizáveis Orthopauher foi desenvolvido 

especialmente para transporte de insulina, 

vacinas ou outros termoinstáveis que 

necessitem de refrigeração. É perfeito para 

quem busca comodidade e praticidade no dia 

a dia! • Prático; • Ideal para viagens curtas ou 

passeios; • Capacidade de 500ml; • Sacola 

térmica feita em PVC; • Manta isoladora dupla 

para otimizar a eficiência térmica; • 

Acompanha 14 gelos reutilizáveis feitos em 

gel. O kit maleta para transporte de 

medicamentos com 14 gelos reutilizáveis 

Orthopauher possui fechamento em zíper e 

alça para transportar. Cor: Branco. 

Composição: Reservatório de 

Poliestirenoexpandido, capa de PVC e manta 

isoladora de Polietileno. Tamanho único. 

Dimensões: 15 x 12 x 8 cm [linhadecorte] 1 Kit 

Maleta para Transporte de Medicamentos com 

14 Gelos Reutilizáveis Tamanho único. 

Dimensões: 15 x 12 x 8 cm DescriçãoKIT com 

05 (cinco) peças de Campos Cirúrgicos com 

medidas de 20cm x 20cm (ExtraPequeno) e 

fenestra circular com raio de 07cm (sete) 

Indicado para cirurgias de precisão 

Confeccionado em tecido Brim leve 100% 

algodão com alta absorção e resistência à 

lavagens na autoclave Produto com ótimo 

acabamento e durabilidade Disponível 

somente na cor azul royal Também 

confeccionamos em outras medidas, pergunte 

ao vendedor e solicite um orçamento sem 

compromisso Quaisquer dúvidas teremos o 

prazer de atendê-lo Agradecemos pela sua 

visita!Att MiuHome 5 KIT 
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99 

Kit Sutura Inox Indicação: Caixa para 

pequenos procedimentos de sutura em 

qualquer especialidade. Característica: 

Produto confeccionado em Aço Inox AISI-420. 

REGISTRO ANVISA: 10253640003 Itens 

Inclusos: Embalagem com cada unidade: 01- 

Estojo Inox Perfurado 18x8x3 cm /   Fami;01- 

Manta de Silicone 16x7,5 cm. /  Quality; 01- 

Porta Agulha Mayo Hegar sem Videa. /  6B 

invent Germany; 01- Pinça Anatômica Dente 

de Rato 14cm. /  6B invent Germany; 01- Pinça 

Anatômica Dissecção 14cm. /  6B invent 

Germany; 01- Pinça Mosquito Reta 12cm. / 6B 

Invent Germany; 01- Tesoura Iris Reta 12cm. /  

6B Invent Germany; 01- Cabo Bisturi Nº3. / 6B  

Invent Germany;  80 KIT 

   

100 Lâmpada para “Fotopolimerizador Optilight" UND 25    

101 
LENÇOL DE PAPEL VIRGEM VIPP COM 

PICOTE C/6 (70CMX50M) 250 PACOTE 

   

102 

Lençol descartável para maca com elástico 50 

unidades Lençol Descartável   com elástico e 

30 gramas, é indicado para a proteção de 

macas e esteiras em clinicas estéticas e 

salões de beleza. 50 unidades.Produto de uso 

único. Tecido não tecido 100% 

polipropilenoMaterial descartável 

atóxicoValidade: indeterminada Possui elástico 

medidas 2,15  M  X  90 cm Quantidade:   com 

50 unidades  200 PACOTE 

   

103 

LENÇOL TNT C/ELÁSTICO BRANCO C/10 

GRAMATURA 30-TAM-2X0,90M 

Confeccionados com tecido não-tecido (TNT) 

100% polipropileno, sendo a matéria prima  

mais avançada disponível atualmente no 

mercado.Excelente barreira física de sangue, 

fluídos orgânicos e outros líquidos potenciais 

de contaminação entre o paciente e o colchão 

da maca.Pacote com 10 lençóis hospitalares. 

Largura do produto (cm) 90,00 500 PACOTE 

   

104 
Limas K 010 de 25 MM (Maillefer, Vdw, 

Zipperer ou superior) 
UND 50 

   

105 
Limas K 010 de 31 MM (Maillefer, Vdw, 

Zipperer ou superior) 
UND 50 

   

106 
Limas K 06 de 25 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer 

ou superior) 
UND 50 

   

107 
Limas K 06 de 31 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer 

ou superior) 
UND 50 

   

108 
Limas K 08 de 25 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer 

ou superior) 
UND 50 

   

109 
Limas K 08 de 31 MM (Maillefer, Vdw, Zipperer 

ou superior) 
UND 50 

   

110 
Limas K Endodônticas 1ª série de 25 MM 

(Maillefer, Vdw, Zipperer ou superior) 
UND 50 
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111 
Limas K Endodônticas 1ª série de 31 MM 

(Maillefer, Vdw, Zipperer ou superior) 
UND 50 

   

112 
Limas Kendodonticas 2ª série de 25 MM  

(Maillefer, Vdw, Zipperer ou superior) 
UND 50 

   

113 
Limas Kendodonticas 2ª série de 31 MM 

(Maillefer, Vdw, Zipperer ou superior) 
UND 50 

   

114 Luva de Procedimento com 100 EX Amarela 50 CX 
   

115 Luva de Procedimento com 100 EX Azul 50 CX 
   

116 Luva de Procedimento com 100 G Amarela 50 CX 
   

117 Luva de Procedimento com 100 G Azul 50 CX 
   

118 Luva de Procedimento com 100 M Amarela 50 CX 
   

119 Luva de Procedimento com 100 M Azul 50 CX 
   

120 Luva de Procedimento com 100 P Amarelo 50 CX 
   

121 Luva de Procedimento com 100 P Azul 20 CX 
   

122 

Macro Maxi Modelo Escovação Com Língua 

Aracterísticas ModeloManequim Odontológico 

Descrição Macro Maxi Modelo Escovação com 

Língua Macro Maxi Modelo Escovação com 

arcada superior, arcada inferior, língua e 

articulador metálico flexível, que permite 

posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, 

oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para 

treinamento de escovação dentária, de língua 

e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm. 10 UNID 

   

123 

Maleta para Primeiros Socorros  com 2 

Bandejas com Divisórias  informações do 

produto Maleta para Primeiros Socorros com 2 

Bandejas c/ divisórias Amazonas EmifranRef.: 

EM-270 Os estojos EMIFRAN linha médica 

utilizam matéria-prima 100% virgem, adaptam-

se a diversas áreas da saúde e já servem 

vários hospitais, clínicas odontológicas, 

escolas protéticas, universidades, etc.Estojo 

com 2 bandejas, 16 divisões e 2 mini-estojos. 

Fecho duplo e alça para cadeado <b>Maleta 

para Primeiros Socorros com 2 Bandejas c/ 

divisórias Amazonas Emifran</b> Ref.: 

<b>EM-270</b> Os estojos EMIFRAN linha 

médica utilizam matéria-prima 100% virgem, 

adaptam-se a diversas áreas da saúde e já 

servem vários hospitais, clínicas 

odontológicas, escolas protéticas, 

universidades, etc. Estojo com 2 bandejas, 16 

divisões e 2 mini-estojos. Fecho duplo e alça 

para cadeado. 5 UNID 
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124 

Marcador de Instrumentais com 60 unidades - 

Cores Sortidas Tem como indicação 

diferenciar os instrumentos durante os 

procedimentos clínicos, organizando os 

instrumentos pela cor durante o procedimento. 

Características: Conficcionados em silicone 

sextavados, com 4mm, adaptam-se até 

12mm.Disponível em 12 cores na caixa 

individual ou sortida. 10 CX 

   

125 

Medidor de Pressão Arterial Automático de 

Braço -  Informações do produto  Tipo do 

aperelho automático, Metodo de medição 

Ocilometrico , Região do Corpo onde realiza a 

medição no Braco, Memória Para 30 medições 

com data Tempo para medição-1 minuto, 

Outras Funções - Detector de Arritmia 

Cardíaca / Indicador de Hipertensão, 

Alimentação - 4 pilhas AAA, Dimensões 

aproximadas da embalagem (cm) – AxLxP - 

16,2x11,5x12,8cm 50 UNID 

   

126 Membrana de osso Cirurgico UND 15    

127 
Oculos de proteção para procedimentos 

médicos 30 UNID 

   

128 papel Crepado 50x50 com 500 unidade  para 

esterilização em autoclave 500 PACOTE 

   

129 

Papel grau cirúrgico, filme laminado de 

poliéster com polipropileno   (para seladora), 

medindo 10 cm x 100 m 

UND 50 

   

130 Película para raio x adulto CX 10    

131 Película para raio x criança CX 10    

132 
Perfurador de Lençol Ainsworth - (Golgran ou 

superior) 
UND 8 

   

133 Pinça Anatômica Dissecção 12cm   UND 30    

134 Pinça clínica p/ algodão UND 100    

135 
Pinça Dente de Rato 14cm; confeccionados 

em Aço Inoxidável  
UND 100 

   

136 
Pinça Dissecção Anatômica 14cm; 

confeccionados em Aço Inoxidável  
UND 100 

   

137 
Pinça Porta-Grampo Palmer - (Golgran ou 

superior) 
UND 24 

   

138 
Pinça Pozzy de metal confeccionados em Aço 

Inoxidável  
UND 10 

   

139 Plasil Injetavel 10 cx 
   

140 
Polidores EDENTA-pontas e Rodas Exa-

Intrapol(ref.0512ou0511) 
UND 100 

   

141 

Pomada -- Hidrogel com Alginato  é um gel 

constituído por água purificada, 

propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, 

alginato de cálcio e sódio, conservantes e 

carboximetilcelulose que promove o ambiente 

úmido ideal para a cicatrização através da 40 UNID 
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hidratação da ferida, conduzindo ao 

desbridamento autolítico ou facilitando o 

desbridamento mecânico. É um curativo 

primário, absorvente, não estéril,  

142 Ponta de ultrassom  UND 40    

143 

Porta Algodão Inox com Mola Porta Algodão 

com mola indicado para acomodar algodão 

limpo. Caractéristicas: Produzido em Aço 

Inoxidável com mola. Dimensões: 8 x 8 cm. 

Capacidade: 400 ml. Validade: Indeterminada. 

Garantia: 1 ano. 25 UNID 

   

144 

Porta Algodão Inox Porta Algodão indicado 

para acomodar algodão limpo. Caractéristicas: 

Produzido em Aço Inoxidável. Dimensões: 8 x 

8 cm. Capacidade: 400 ml. Validade: 

Indeterminada. Garantia: 1 ano. 20 UNID 

   

145 Porta amálgama UND 50    

146 

PORTA LIMA ENDO 16 COM 2 UNIDADES -  

Autoclavavel até 135º  Embalagem c/ 2 

unidades + 1 espuma  É um produto destinado 

a organizar com facilidade as limas no 

procedimento edodônticos e a esterilização 

das esmas.  Dimensões 138x52 m 10 PACOTE 

   

147 

PORTA LIMA P/ ESTERILIZAÇÃO - MINI 16 -  

Autoclavavel até 135º  Embalagem c/ 1 

unidade   Tem finalidade de armazenar porta 

lima para esterilizar em autoclave * Dimensões 

58,4x80,5x60,3 mm 10 UNID 

   

148 

Posicionador Radiográfico Autoclavável 

Adulto. Silicone Características: 

Posicionadores para Radiografia. 

Cor:Azul.Registro Anvisa Nº 80243520028 

Esterilizar em autoclave a uma temperatura 

máxima de 135ºC. Recomenda-se utilizar 

envelope de grau cirúrgico. 25 UNID 

   

149 

Pote Dappen de Inox Pequeno 25mm Pote 

Dappen Inox Pequeno - Produzido em aço inox 

AISI 303. Dimensão: Diametro – 25 mm Altura 

– 28 mm 30 UNID 
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150 

Rampa Prancha de alongamento de 

Panturrilha para Fisioterapia informações do 

produto DESCRIÇÃO DO PRODUTO - Ângulo 

60 graus - Piso Antiderrapante - abricada em 

Madeira Certificada - Durabilidade e 

Qualidade Comprovadas - Indicado Para 

Exercícios de Alongamento, Coordenação 

Motora e Propriocepção de Membros Inferiores 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - Para 

Auxiliar no Processo de Reabilitação de 

Membros Inferiores - Pode Ser Usada em 

Clínicas de Fisioterapia, Academias ou Até 

Mesmo em Casa - Torna a Reabilitação Mais 

Dinâmica e Agradável Sem Perder Foco Nos 

Resultados Esperados - A Rampa de 

Alongamento é Ideal Para Esse Tipo de 

Trabalho, Pois Permite Trabalhar o Aumento 

da Amplitude de Movimento da Articulação do 

Tornozelo, Alongando a Musculatura 

Envolvida e Ainda Trabalhar Outras Formas de 

Exercícios Para Tais Articulações, Sendo 

Muito Usada Nas Sessões de RPG 

(Reeducação Postural Global) DADOS 

TÉCNICOS - Peso: 3 Kg - Dimensões 

Aproximadas: Piso: 39cm Base: 43cm Altura: 

22cm Laugura: 25cm Angulo de Inclinação: 60º 

Material: Base Emborrachada Madeira MDF 

Revestido de TX Base  Emborrachada 

Antiderrapante  Piso Emborrachado Para 

Melhor Fixação No Chão  6 UNID 

   

151 Ranitidina Injetavel 10 cx 
   

152 Régua Milimetrada Endodôntica UND 20    

153 Resina fluída UND 100    

154 Soda clorada 1000ml L 30    

155 
Sonda Endodôntica Rhein - (Endoprime ou 

superior) 
UND 20 

   

156 Sonda exploradora  UND 100    

157 Sonda Exploradora n 05 100 UNID 
   

158 
Soro Fisiológico 0,9% - Bolsa 100 ml Infusão 

hospitalar 600 UNID 

   

159 
Soro Fisiológico 0,9% - Bolsa 250ml Infusão 

hospitala 600 UNID 

   

160 Sugador c/ 40 PCT 200    

161 
Sugador Endodôntico - (Indusbello ou 

superior) 
UND 80 

   

162 

Suporte de Broca Agir Organizador 

Medico/Odontológico 30 Posições informações 

do produto Para acomodar e organizar até 30 

seringas. Confeccionado com material de alta 

resistência, aumentando a durabilidade do 

produto. Maior praticidade no manuseio. 20 UNID 
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Melhor organização dos materiais. Disponível 

em várias cores, possibilitando que o produto 

combine com o consultório/ambiente.Colocar 

no SUPORTE até 30 seringas de produtos de 

sua preferencia. Composição: Acrílico.Uso 

profissional. 

163 
Suporte para coletor de material 

perfurocortante 15 litros 
UND 25 

   

164 Tesoura longa inox UND 25    

165 
Tesoura Mayo Stille 15cm Reta. 

confeccionados em Aço Inoxidável  
UND 100 

   

166 Tesoura Spencer Reta p/ Retirar Pontos  UND 50    

167 Tira de lixa de aço 4mm c/ 12 PCT 80    

168 Tira de Polimento de resina c/ 150 CX 60    

169 Tramadol 50 mg/ml injetavel 10 cx 
   

170 Transamim 50 mg/ml injetavel 10 cx 
   

171 Tricresol 20ml UND 60    

172 Vitamina C Injetavel 10 cx 
   

 

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas 

todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, 

lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações 

posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, 

sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores. 

Valor Total da Proposta: ________________. 

(................................................................................................................)  

Validade da proposta: .........(................................) dias. 

Prazo de entrega: ___________________________________________. 

 

CARIMBO DO 

CNPJ 

 

Local:_______________________________/____, Data: ___/___/_______ 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

CPF nº_____________________ 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÕES (x2) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 

REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 

 
DECLARAÇÃO HABILITATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A empresa ___________________________, CNPJ ________________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

solicitados no edital. 

.............................................., ........ de ............................ de 2019. 

________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa _____________________________, CNPJ ______________________, com 

sede na ____________________, cidade ____________, UF_____, declara sob as penas 

da lei que: 

 

 a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público 

ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Federal e Estadual; 

 que na empresa não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por 

menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, 

salvo nas condições de aprendiz, na forma da lei; 

 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente e processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 tem disponibilidade de recursos humanos e materiais, equipamentos, produtos e 

ferramentas necessários ao cumprimento e efetiva entrega do objeto conforme 

exigências desta licitação, notadamente para com o prazo de entrega determinado. 

Por ser verdade, firma a presente declaração em uma via. 

....................................................., ............de ...........................de 2019. 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
NOME: _________________________________ 

CPF: ___________________________________ 
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MITUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 

ODONTOLÓGICOS. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 

REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº XXX/2019 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME 
AV. 18 DE AGOSTO, Nº 392, BAIRRO CENTRO 
PORTO FIRME/MG CEP: 36576-000 
TEL (0XX31) 3893-1456 - CNPJ: 18.567.354/0001-88 
 
DETENTORA 

Razão Social: ......................................................... 
Logradouro: ......................................, Nº ......, BAIRRO ..................... 
Cidade: ............................/........, CEP: ......................... 
CNPJ: ...................................... – INSCRIÇÃO ESTADUAL ........................... 
TEL.: (...) .................., E-mail: __________________________________________ 
 
Validade: 12 (doze) meses 

 
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Porto Firme/MG, 

denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Prefeito Municipal Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, residente e domiciliado em Porto 
Firme/MG, portador da Carteira de Identidade n.º......................, e do CPF 
n.º.................................., considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2019, bem como a classificação das propostas e sua 
respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa 

............................... ; ...........................; ........................, considerada simplesmente 
DETENTORA, representada neste ato pelo (a) Sr. (a) ................................, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº ........................., residente e domiciliado(a) na 
............................., nº. .........................., bairro ......................., na cidade de 
......................./................., nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a 
classificação por ela alcançada por ITEM, atendendo as condições previstas no 
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-
se as partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, 
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123/2013, Lei Complementar 
147/2014, Decreto Municipal Regulamentar e em conformidade com as disposições a 
seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras aquisições de 
produtos odontológicos, descritos e especificados no anexo I do respectivo Edital nº 
031/2019, destinado ao atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
Os materiais serão adquiridos de forma parcelada, de acordo com a necessidade e 
possibilidade do município. 
 

ANEXO I 

DO VALOR 
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Dá-se ao presente instrumento o valor total de R$ ........................... 
(...................................................................................................................). 
 
Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro 
a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura e 
publicação na Imprensa Oficial do Município. 
Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou 
Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 

O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de Saúde, no seu 
aspecto operacional e à Assessoria Jurídica do Município, nas questões legais. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

Os preços registrados, as especificações dos materiais, os quantitativos, marcas e 
empresas fornecedoras encontram-se elencados no Quadro Comparativo de Preços, em 
ordem de classificação no processo licitatório de Pregão Presencial nº. 024/2019 - 
SRP. 
 
CLÁUSULA QUINTA - Do(s) LOCAL (is) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 

Tratando-se da aquisição de materiais, o preço deverá ser cotado considerando a 
entrega dos mesmos junto ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de 
Porto Firme/MG, situado na Av. 18 de agosto, nº 392, Bairro Centro, CEP: 36576-000, 
na cidade de Porto Firme/MG, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 

de recebimento da ordem de fornecimento, não sendo aceito a exigência de pedido 
mínimo.  
Parágrafo Primeiro - É dever do proponente vencedor, cumprir com todas as 

normas regulamentadoras para com o objeto licitado. 

 

Parágrafo Segundo - A Detentora poderá submeter os materias à mais ampla 
fiscalização por parte da Prefeitura, através do responsável pelo recebimento dos 
produtos, prestando esclarecimento solicitado, atendendo as reclamações formuladas, 
inclusive conferir todas as especificações do produto entregue para com aqueles 
descritos no edital. Caso seja atestada a qualidade inferior ao licitado, o mesmo será 
rejeitado, obrigando a detentora a substituí-lo de forma que não provoque prejuízos ao 
órgão gerenciador, pois em hipótese alguma será aceito produto que não possua a 
qualidade descrita no anexo I. 
Parágrafo Terceiro - A licitante vencedora ficará obrigada a completar o pedido e/ou a 
trocar a suas expensas o produto que vier a ser recusado, a qual terá o prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis para fazê-lo, sem custos adicionais para o município. 
 
A não entrega dos materiais solicitados, no prazo acima estipulado, acarretará 

a notificação da empresa para entrega no prazo de 48h00min e alegações no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desclassificação imediata, junto ao 

respectivo certame. 

Caberá à empresa vencedora, no momento da entrega do medicamento, atender ao 

que segue: 

C1) Apresentar o material com a embalagem em perfeito estado, nas condições 

de temperatura exigidas no rótulo, sendo que todos os dados (rotulo e bula) 

devem estar em língua portuguesa. Deverão ainda estar separado por lotes e 

prazos de validade, com seus respectivos quantitativos impressos na nota fiscal; 

C2) No caso da entrega de material em quantidades maiores que as solicitadas, 

vezes necessário para evitar o fracionamento da embalagem primária e/ou 

secundária, a empresa deverá encaminhar Nota Fiscal de Simples Remessa, 

para que possamos legalizar tal recebimento; 

C3) Os materiais deverão conter em suas embalagens primárias: número do 

lote, data de validade, nome comercial, denominação genérica da substância 

ativa e concentração da substância ativa por unidade posológica, conforme 

determina a Resolução RDC n˚09 de 02/01/2001 e RDC n˚ 333 de 19/11/2003; 

C4) O prazo de validade do(s) produto(s), por ocasião de sua entrega deverá 

ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto; 

C5) O transporte dos materiais deverá obedecer a critérios de modo a não 

afetar a identidade, qualidade, integridade e quando for o caso, esterilidade dos 

mesmos. Em se tratando de produtos termolábeis, deverão ser acondicionados 

conforme especificação do fabricante. 

No preço devera estar incluso todos os valores de quaisquer outros gastos ou 

despesas com o transporte, tributos, fretes, outros encargos ou acessórios, 

trabalhistas, previdenciários e etc. 

 
CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e 
seus Anexos, e na legislação pertinente em especial à Lei Complementar 147/2014. 
Parágrafo Primeiro - As aquisições dos materiais registrados neste instrumento serão 
efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Execução Orçamentária, com 
Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de compras, contendo o nº. da ATA, o 
nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega. 
Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá 
assiná-la e devolvê-la ao Setor de Finanças no prazo de 03 (três) dias a contar da data 
do seu recebimento. 
Parágrafo Terceiro - Se fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a 
assinar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores 
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classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os 
prazos do primeiro classificado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

São obrigações do fornecedor, além das demais previstas neste Edital: 
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor de Compras, 
de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I-A, que faz parte deste 
instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os 
produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de 
perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado. 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras, 
Imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução da ATA; 
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras, no tocante ao 
fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta 
ATA; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
Fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço 
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má 
execução ou inexecução dos produtos objeto desta ATA não a eximirá das penalidades 
a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 
VII - comunicar imediatamente ao Setor de Compras qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária ou outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência; 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, 
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 
IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da 
que será exercida pela Administração; 
X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de 
Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a 
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências 
das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da 
remessa devolvida pela mesma no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; caso constatadas 
divergências nas especificações. 
XII - emitir relatório mensal dos produtos entregues no período, constando a data, NF, 
Órgão/Local de entrega, Responsável pelo recebimento e outras informações 
necessárias ao controle dos produtos entregues. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

São responsabilidades do Fornecedor Detentor: 
I. Todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda, que culposo, 
praticado por seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de Transportes; 
II. Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, 
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mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao 
órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III. Todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura 
Municipal de Porto Firme, por autoridade competente, em decorrência do 
descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde 
que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, 
que ficará de pleno direito, autorizada a descontar de qualquer pagamento devido à 
contratada; o valor correspondente. 
 
Parágrafo Primeiro - a DETENTORA autoriza a Prefeitura Municipal de Porto 
Firme/MG, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos 
diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a 
prévia defesa. 
Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização da Administração, não 
eximirá DETENTORA das responsabilidades previstas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
A Prefeitura Municipal de Porto Firme obriga-se a: 
I. Notificar a DETENTORA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 
produtos; 
II. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
Parágrafo único: caberá ao Setor de Compras promover ampla pesquisa de mercado, 
de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os 
praticados do mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO. 

 
A Prefeitura Municipal de Porto Firme/MG efetuará o pagamento decorrente da 
concretização do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar 
da data de recebimento definitivo dos produtos solicitados, mediante ainda a 
comprovação de que todo o pedido foi recebido a contento, o qual será efetuado por 
intermédio de nota de empenho, nota fiscal eletrônica e liquidação, de acordo com o 
pedido realizado. Caso seja constatado que a empresa não realizou a entrega conforme 
pedido, esta será notificada para completa-lo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob 
pena de rescisão unilateral da Ata de Registro de Preço, além da suspensão do 
pagamento da respectiva Nota Fiscal, até a regularização do pedido 
Parágrafo Primeiro — Caso constatado alguma irregularidade nas notas 
fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para as necessárias correções, 
com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota 
fiscal/fatura distinta. 
Parágrafo Terceiro — Por ocasião do pagamento será efetuada consulta “ON-LINE” da 
situação do Fornecedor junto ao INSS e FGTS, para verificação de todas as condições 
de habilitação da Empresa. 
Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a DETENTORA será 
comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo 
Setor de Compras, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas 
responsabilidades e obrigações nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 

Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente 
Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira 
inicial deste instrumento. 
Parágrafo Primeiro — Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão 
aos preços praticados no mercado mantendo-se a diferença percentual apurada entre 
o valor originalmente constante da proposta e aquela vigente no mercado à época do 
registro. 
Parágrafo Segundo - Havendo o pedido de reequilíbrio de preço, este será concedido 
sempre no primeiro dia útil do mês subsequente ao pedido, mediante a comprovação 
por meio de documento hábil, o qual será reajustado através de Termo Aditivo. 
Parágrafo Terceiro - No preço reajustado, deverá ser sempre mantido durante toda a 
vigência da Ata de Registro de Preço, o percentual de desconto em relação ao preço 
praticado pela empresa para os usuários à época da licitação. 
Parágrafo Quarto — Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de 
mercado, o Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, 
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo em conformidade com a Parágrafo 
Sexto. 
Parágrafo Quinto – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de 
Compras convocará as demais empresas com preços registrados para o ITEM, se for o 
caso, ou ainda os fornecedores classificados respeitadas as condições de fornecimento, 
os preços e os prazos do primeiro classificado para redução do preço; hipótese em que 
poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço 
registrado. 
Parágrafo Sexto — Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 
registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de 
Compras desta Prefeitura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 

A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 
seguintes situações: 
a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de 
Preços; 
b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 
c) quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho 
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do 
art. 78 da Lei 8.666/93; 
d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente 
deste Registro; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificadas; 
Parágrafo Primeiro — Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será 
informado, por correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao 
processo administrativo da presente Ata. 
Parágrafo Segundo — No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 
Fornecedor, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial - IOF e no 
Quadro de Avisos do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir 
da última publicação. 
Parágrafo Terceiro — A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços 
registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Porto Firme, 
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
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Parágrafo Quarto — Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as 
atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM. 
Parágrafo Quinto — Caso o SETOR DE COMPRAS não se utilize da prerrogativa de 
cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou 
sustar o pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a 
condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, 

SEGUROS, ETC. 

Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
I. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do 
objeto deste Edital. 
II. As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam 
necessárias à execução da entrega dos materiais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em 
processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem 
prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
I) Advertência; 
II) Multa 
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por 
período não superior a 5 (cinco) anos; 
IV) Declaração de inidoneidade. 
Parágrafo primeiro - A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou 
descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura 
Municipal de Porto Firme. 
Parágrafo Segundo - A DETENTORA sujeitar-se á multa moratória simples, de 0,5% 
(cinco décimos por cento), sobre o total do fornecimento não executado, por dia corrido 
de atraso, até o 20° (vigésimo) dia, considerando o prazo estabelecido para entrega dos 
produtos. 
Parágrafo Terceiro - No caso de atraso na entrega do produto por mais de 05 (cinco) 
dias poderá a Prefeitura Municipal de Porto Firme, rescindir a ATA, ficando a 
contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 05 
(cinco) anos. 
Parágrafo Quarto - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela 
inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; 
Parágrafo Quinto - A multa será descontada do valor da garantia contratual, da fatura, 
cobrada diretamente DETENTORA ou ainda judicialmente. 
Parágrafo Sexto - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se a DETENTORA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde 
que desses Fatos resultem prejuízos à Prefeitura Municipal de Porto Firme; 
b) se a DETENTORA sofrer condenação definitiva por prática de Fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos ou deixar de cumprir suas obrigações Fiscais ou 
para-fiscais;  
c) se a DETENTORA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da 
licitação. 
Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II desta Cláusula. 
Parágrafo Oitavo - A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força 
maior e não eximirá a DETENTORA das penalidades a que está sujeita pelo não 
cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93, serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes das contratações; oriundas da presente Ata correrão à conta 
de dotações orçamentárias previstas no orçamento do exercício 2019 e subsequente. 
 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos objetos licitados estão 

previstos e indicados no Orçamento de 2019, da Prefeitura Municipal de Porto Firme 

/MG, sob os n°. 2.12.01. 10.301.012.2.0080 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 

SAÚDE MUNICIPAL - 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo junto a presente ata de Registro de Preços. 
II. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 024/2019 e seus anexos e as 
propostas das empresas classificadas por ITEM. 
III. É vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para qualquer 
operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de 
Porto Firme/MG. 
 
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Piranga/MG como competente 
para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos 
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede do ÓRGÃO 
GERENCIADOR, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93. 
 

Porto Firme/MG, ___ de _________ de 2019. 
 

_______________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
DETENTORA 

TESTEMUNHAS  _________________________________________________ 
   NOME: 
   CPF: 
   _________________________________________________ 
   NOME: 
   CPF: 
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ANEXO VI – MODELO 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 

REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 

 

 

 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 

................................................. empresário ou sócios da microempresa 

..................................., com sede na .................................................., nº 

................., bairro ........................, na cidade de 

......................../.................., constituída na Junta Comercial, em 

......./......./.........., sob NIRE nº ................... e inscrita no CNPJ sob nº 

.................................. declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, 

que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, 

ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2013, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de 

exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 

 

Em atendimento às disposições da Lei Complementar 123/2013 e 147/2014, 

a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão MEI, ME ou 

EPP. 

 

MEI (___)    ME (___)   EPP (___) 

 

(Local e data) 

 

 

_____________________________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

 

 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO. 


